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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  qui no conegué Josep, 9 e dix  a son poble: –Veus lo poble dels fills de  
Ex 1,11  e edificharen ciutats de tendes  a Farahó: Pichon e Ramassès. 12 E com més  
Ex 1,15  [*]. 15 E dix lo rey de Egipte  a las madrinas dels habreus –e la una  
Ex 1,17  -la. 17 E las madrines teméran  a Déu e no féran lo manament del rey de  
Ex 1,19  infants e parexen ans que vinguen  a nós. 20 [*] e cresqué lo poble e fou  
Ex 1,22  teméran Déu [*]. 22 E manà Farahó  a tot lo poble e dix: –Tot mascle que  
Ex 2,9  infant; e quant fou gran liurà’l  a la filla de Farahó, 10 e ella afià’l e  
Ex 2,11  pus que fou crescut Moysès, isqué  a sos frares e viu la aflicció d’ells. E  
Ex 2,13 II hebreus qui’s barellaven, e dix  a la un qui feya tort per què feria son  
Ex 2,16 havia VII fillas, que éran vengudes  a poar aygüe, e complíran las canals e  
Ex 2,19 pastors, e pohà aygüe ab nós e donà  a beura a nostras ovellas. 20 E ell dix:  
Ex 2,19  e pohà aygüe ab nós e donà a beura  a nostras ovellas. 20 E ell dix: –A on és? 
Ex 2,23  obras, e cridaren. E lur crit pujà  a nostro Senyor. 24 E oyí lo gemegament d’ 
Ex 3,3 no’s cremava. 3 E dix Moysès: «Iré  a veura aquesta [*] vizió, per què no’s  
Ex 3,4  viu nostro Senyor que ell ho anava  a veura; apellà’l d’enmig de la  
Ex 3,9 crit dels fills de Yrrael és vengut  a mi, e viu lur aflicció per què són  
Ex 3,11 la terra de Egipte. 11 E dix Moysès  a nostro Senyor: –Qui çó jo, que vaja al  
Ex 3,12 Egipte, sacrificaràs en aquest munt  a Déu. 13 E dix Moysès a nostre Senyor:  
Ex 3,13  aquest munt a Déu. 13 E dix Moysès  a nostre Senyor: –Vet que jo iré als fills 
Ex 3,13  Déu de vostres pares m’ha tremès  a vosaltres”; si’m diuhen: “Quin nom  
Ex 3,14  ha?”, què’ls diré? 14 E dix Déu  a Moysès: –Jo [*] qui sóm. [*] 15 [*]  
Ex 3,15  Ysach e Déu de Jacob, m’ha tremès  a vosaltres.” Aquest nom he per tostemps,  
Ex 3,16 de Jacob, e dix: Jo vesitant vesite  a vosaltres; jo viu tot ço que us  
Ex 3,22  buyts, 22 mas demanarà la fembra  a sa veÿna e a sa hosta vaxells d’argent  
Ex 3,22 mas demanarà la fembra a sa veÿna e  a sa hosta vaxells d’argent e d’or e  
Ex 4,7  la’n altre vegada, e fou semblant  a l’atre. 8 E dix-li: –Si no crèuhan la 
Ex 4,14  és bell parler. Ves que ell axirà  a tu a carrera, e veurà’t e alegrar-s’ 
Ex 4,14 bell parler. Ves que ell axirà a tu  a carrera, e veurà’t e alegrar-s’ha de 
Ex 4,16  e serà ta bocha, e tu seràs ço que  a Déu tany. 17 E prin aquesta verga en ta  
Ex 4,18  18 E anà-sse’n Moysès e tornà  a Getró, son sogre, e dix-li: –Iré e  
Ex 4,18  sogre, e dix-li: –Iré e tornaré  a mos frares en Egipte per ço que veja  
Ex 4,19  en pau”. 19 E dix nostro Senyor  a Moysès [*]: –Vés, torna en Egipte, que  
Ex 4,23  fill primer Yrrael és. 23 Jo lex  a mon fill que’m servescha, e no’l  
Ex 4,27 sircuncizió. 27 E dix nostro Senyor  a Aron: –Vé a carrera a Moysès, al desert. 
Ex 4,27  27 E dix nostro Senyor a Aron: –Vé  a carrera a Moysès, al desert. E ell anà  
Ex 4,27 nostro Senyor a Aron: –Vé a carrera  a Moysès, al desert. E ell anà allí a  
Ex 4,27 a Moysès, al desert. E ell anà allí  a carrera al munt de Déu [*]. 28 E comptà  
Ex 4,28 munt de Déu [*]. 28 E comptà Moysès  a Aron totas las paraulas de nostro Senyor 
Ex 4,30  que nostro Senyor havia ditas  a Moysès e féu senyals devant lo poble. 31 
Ex 5,1  1 Aprés açò intraren Moysès e Aron  a Farahó e diguéran-li: –Açò diu lo  
Ex 5,3  dels hebreus nos apellà que anem  a carrera de III dies [*] e sacrifiquem al 
Ex 5,4  lo poble de lurs obres? Anau  a vostros càrrechs! 5 E dix Farahó als  
Ex 5,6  feu maltraura. 6 E manà aquell die  a sos majorsdòmens [*]: 7 –Vuymés no doneu 
Ex 5,7  7 –Vuymés no doneu palla al poble  a fer las teulas axí com primerament, mas  
Ex 5,9  al Déu nostro!” 9 Opremeu-los  a obrar, e cumplen la lur obre per ço que  
Ex 5,12  poble per tota la terra de Egipte  a cullir pallas. 13 E los majorsdòmens de  
Ex 5,15  dels fills d’Irrael e cridaren  a Farahó e diguéran-li: –Per què fas  
Ex 5,16  teus som; ¿per què’ns feren  a tort los majorsdòmens? 17 E ell respòs:  
Ex 5,17  vos posau e per ço dieu: “Anem  a sacrificar a nostro Senyor.” 18 Anau,  
Ex 5,17  e per ço dieu: “Anem a sacrificar  a nostro Senyor.” 18 Anau, donchs, e  



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

4 
 

Ex 5,20  teulas cascun die”, 20 corregueren  a Moysès e Aron, qui staven de l’altre  
Ex 5,22 ço que’ns ociés. 22 E tornà Moysès  a nostro Senyor e dix: –Senyor, per què  
Ex 5,23  has tramès 23 per ço que jo intràs  a Farahó que parlàs en ton nom, e ha  
Ex 6,1  Capítol VII 1 E dix nostro Senyor  a Moysès: –Ara veuràs què faré a Farahó,  
Ex 6,1  a Moysès: –Ara veuràs què faré  a Farahó, car per mans forts los lexaré e  
Ex 6,2  lur terra. 2 E parlà nostro Senyor  a Moysès e dix-li: –Jo sóm lo Senyor 3  
Ex 6,3  –Jo sóm lo Senyor 3 que apareguí  a Abraam e a Ysach e a Jacob en Déu  
Ex 6,3 lo Senyor 3 que apareguí a Abraam e  a Ysach e a Jacob en Déu totpoderós, en  
Ex 6,3 3 que apareguí a Abraam e a Ysach e  a Jacob en Déu totpoderós, en nom meu, e  
Ex 6,3  en nom meu, e Adonay no afreturà  a ells; 4 e fiu ab ells covinensa que’ls  
Ex 6,8  laví la mia mà per ço que la donàs  a Abraam e a Ysach e a Jacob, e dar-la- 
Ex 6,8  mà per ço que la donàs a Abraam e  a Ysach e a Jacob, e dar-la-us-he a  
Ex 6,8  que la donàs a Abraam e a Ysach e  a Jacob, e dar-la-us-he a posseyr,  
Ex 6,8  e a Jacob, e dar-la-us-he  a posseyr, car jo sóm Senyor.” 9 E comptà  
Ex 6,10 fort dura. 10 E parlà nostro Senyor  a Moysès e dix: 11 –Entra en Egipte e  
Ex 6,13  VIII 13 E parlà nostro Senyor  a Moysès e Aron [*] a manà [*] a Farahó  
Ex 6,13  nostro Senyor a Moysès e Aron [*]  a manà [*] a Farahó rey de Egipte [*]. 14  
Ex 6,13  a Moysès e Aron [*] a manà [*]  a Farahó rey de Egipte [*]. 14 Aquests són 
Ex 6,26  26 Aquest és Aron e Moysès,  a qui manà nostro Senyor que tregués los  
Ex 6,27  27 Aquests són los qui parlaren  a Farahó, rey de Egipte, [*] 28-29 [*] tot 
Ex 7,1  Capítol VIIIIº 1 Dix nostro Senyor  a Moysès: –Jo t’he stablit déu de Farahó; 
Ex 7,2  ço que jo’t diré, e ell parlarà  a Faraó que lex anar los fills d’Irrael  
Ex 7,7  e Aron de LXXXIII quant parlaren  a Farahó. 8 E dix nostro Senyor a Moysès e 
Ex 7,8  a Farahó. 8 E dix nostro Senyor  a Moysès e Aron: 9 –Quant vos dirà Farahó: 
Ex 7,9  Farahó: “Mostrau senyal”, diràs  a Aron: “Prin ta verga e gita-la devant  
Ex 7,10  serp. 10 E intraren Moysès e Aron  a Farahó, e féran axí com nostro Senyor  
Ex 7,14  com havia manat nostro Senyor 14  a Moysès, e agreujat s’és lo cor de  
Ex 7,15  vol lexar anar lo poble. 15 –Vés  a ell –dix nostro Senyor– al matí, e ell  
Ex 7,15 nostro Senyor– al matí, e ell axirà  a las aygües, i tu staràs devant ell a la  
Ex 7,15  las aygües, i tu staràs devant ell  a la riba del flum, e portaràs en ta mà la 
Ex 7,16  Senyor dels hebreus m’ha tremès  a tu e diu: Lexa lo meu poble que  
Ex 7,19 dels flums.” 19 E dix nostro Senyor  a Moysès: –Digues Aron: “Prin ta verga e  
Ex 8,1  Capítol XI 1 E dix nostro Senyor  a Moysès: –Entra a Farahó e diràs-li:  
Ex 8,1  dix nostro Senyor a Moysès: –Entra  a Farahó e diràs-li: “Açò diu nostro  
Ex 8,5  [*] 4 [*].” 5 E dix nostro Senyor  a Moysès: –[*] Stin ta verga ab la tua mà  
Ex 8,8  Moysès e Aron e dix-los: –Pregau  a nostro Senyor que tolga las granotas de  
Ex 8,8  e lexaré lo poble que sacrifich  a nostro Senyor. 9 E dix Moysès [*]:  
Ex 8,12  e Aron de Farahó, e cridà Moysès  a nostro Senyor per la promesa de las  
Ex 8,12  de las granotas que havia feta  a Farahó. 13 E féu nostro Senyor segons la 
Ex 8,16 havia manat. 16 E dix nostro Senyor  a Moysès: –Parla a Aron e digues-li:  
Ex 8,16  dix nostro Senyor a Moysès: –Parla  a Aron e digues-li: “Stin ta verga e fir 
Ex 8,20 havia manat. 20 E dix nostro Senyor  a Moysès: –Leva’t matí e stà devant  
Ex 8,20  matí e stà devant Farahó quant irà  a las aygües, e diràs-li: “Açò diu  
Ex 8,21  21 e si no’l lexas, jo trematré  a tu e a tos servents e a ton poble e’n  
Ex 8,21  si no’l lexas, jo trematré a tu e  a tos servents e a ton poble e’n tas  
Ex 8,21 jo trematré a tu e a tos servents e  a ton poble e’n tas cases tots linatges  
Ex 8,27 ells, allapidar-nos-han. 27 Nós  a carrera de III dies irem, e sacrificarem 
Ex 8,28 desert. 28 E dix Farahó: –Jo lexaré  a vosaltres per ço que sacrifiqueu al  
Ex 9,1 poble. 9,Tit  1 E dix nostro Senyor  a Moysès: –Entra a Farahó e parla-li:  
Ex 9,1  dix nostro Senyor a Moysès: –Entra  a Farahó e parla-li: “Açò diu lo Senyor  
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Ex 9,8  lo poble. 8 E dix nostro Senyor  a Moysès e Aron: –Preneu las mans plenas  
Ex 9,13  oý [*]. 13 E parlà nostro Senyor  a Moysès e dix-li: –Leva’t dematí e stà 
Ex 9,14  que no n’hi ha negú semblant  a mi en tota la terra. 15 Ara stendré la  
Ex 9,22 Capítol XIII 22 E dix nostro Senyor  a Moysès: –Stin la tua mà al cel per ço  
Ex 9,26  tochà la pedra en terra de Jassen  a on éran los fills de Yrrael. 27 E tramès 
Ex 9,27 fills de Yrrael. 27 E tramès Farahó  a Moysès e Aron, e dix: –Peccat he encara. 
Ex 9,28 jo e mon poble peccadors. 28 Pregau  a nostro Senyor que céssan los lamps e los 
Ex 9,29  de la ciutat, stendré mas mans  a nostro Senyor e cessaran los trons e la  
Ex 9,33  [*] de la ciutat e stès las mans  a nostro Senyor, e cessaren los trons e la 
Ex 10,1 Capítol XIIII 1 E dix nostro Senyor  a Moysès: –Entra a Farahó, car jo he  
Ex 10,1  dix nostro Senyor a Moysès: –Entra  a Farahó, car jo he endureÿt lo seu cor e  
Ex 10,3  Senyor. 3 E intraren Moysès e Aron  a Farahó e diguéran: –Açò diu lo Senyor,  
Ex 10,3 lo Senyor, Déu dels hebreus: ¿Entrò  a quant no us voleu sotsmetra a mi? Lexa  
Ex 10,3  a quant no us voleu sotsmetra  a mi? Lexa mon poble que sacrifich. 4 E si 
Ex 10,7  7 E vinguéran los hòmens de Egipte  a Farahó, e diguéran a ell: –¿Entrò a  
Ex 10,7  de Egipte a Farahó, e diguéran  a ell: –¿Entrò a quant soferirem aquest  
Ex 10,7 a Farahó, e diguéran a ell: –¿Entrò  a quant soferirem aquest scàndol? Lexa los 
Ex 10,8 Egipte? 8 E apellaren Moysès e Aron  a Farahó, e ell dix-los: –Anau-vos-  
Ex 10,10  Farahó: –No sia axí, car si lex  a vosaltres e a vostres infants, és dupte  
Ex 10,10  sia axí, car si lex a vosaltres e  a vostres infants, és dupte que mal no’s  
Ex 10,11  anau-hi los hòmens e sacrifichau  a nostro Senyor, car açò demanes. E sempre 
Ex 10,12  de Farahó. 12 E dix nostro Senyor  a Moysès: –Sten ta mà sobre la terra de  
Ex 10,21  de Yrrael. 21 E dix nostro Senyor  a Moysès: –Estén la tua mà al cel, e sían  
Ex 10,24  e Aron e dix: –Anau e sacrifichau  a nostro Senyor, e vostres ovellas e  
Ex 10,25  –¿Hòstias e holocausts doneràs  a nós que oferiam al Senyor Déu nostro? 26 
Ex 10,28  la mia cara, que en aquell die que  a mi aparràs morràs. 29 Respòs Moysès:  
Ex 11,1  Capítol XV 1 E dix nostro Senyor  a Moysès: –Encara tocaré Farahó e Egipte  
Ex 11,2  fills de Yrrael, que l’hom deman  a son amich, e la fembra a sa veÿna,  
Ex 11,2  hom deman a son amich, e la fembra  a sa veÿna, vaxells de argent e d’or, 3 e 
Ex 11,4  als fills de Yrrael: –Açò dix Déu  a mi: “Anit entrerà en Egipte 5 e morran  
Ex 11,7  ne no ledrerà cha, d’hom tro sus  a la bístia, per ço que sapiau com per  
Ex 11,8  8 E tots aquests sirvents vendran  a mi, e pregar-m’han e diran: “Ix  
Ex 11,8  tu e tot lo poble qui és sotmès  a tu.” E lavors nós axirem defora. 9 E  
Ex 11,9  molt irat. E dix nostro Senyor  a Moysès: –Farahó no us oyrà, si bé molts  
Ex 12,1  Capítol XVI 1 E nostro Senyor dix  a Moysès e Aron en terra de Egipte: 2  
Ex 12,2  terra de Egipte: 2 –Aquest mes és  a vosaltres comensament dels mesos de l’  
Ex 12,3  en los mesos de l’any. 3 Parlau  a la companya dels fills de Yrrael e dieu  
Ex 12,4  no hy basten aquells de la casa  a menjar lo anyell, pendran son veý qui li 
Ex 12,4  prop, ab tants que hy púgan bastar  a menjar l’anyell. 5 E serà l’anyell  
Ex 12,7 portas, en los limdars de las cases  a on lo menjaran. 8 [*] aquella nit en  
Ex 12,12  terra de Egipte, de l’home entrò  a la pus sotil bístia, e faré judicis en  
Ex 12,13  jo sóm Senyor. 13 E la sanch serà  a vosaltres senyal [*], e passaré-us e  
Ex 12,14  e selebrar-l’heu sant  a nostro Senyor en vostres generacions per 
Ex 12,16  ells res de obra fora ço que tany  a menjar. 17 [*] e aquell die trauré la  
Ex 12,24  aquesta paraula qui és en la lig,  a tu e a tos fills per tostemps. 25 E  
Ex 12,24  paraula qui és en la lig, a tu e  a tos fills per tostemps. 25 E quant  
Ex 12,28  axí com havia manat nostro Senyor  a Moysès e Aron. 29 E a la mija nit tots  
Ex 12,29 nostro Senyor a Moysès e Aron. 29 E  a la mija nit tots los primers fills en  
Ex 12,32 e vostro bestiar, e anau sacrificar  a nostro Senyor, axí com dèyau de primer,  
Ex 12,37 en Socot, e éran prop de VIM hòmens  a peu, menys de fembras e d’infants, 38 e 
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Ex 12,43 generacions. 43 E dix nostro Senyor  a Moysès e Aron: –Aquesta és la religió de 
Ex 12,50  axí com nostro Senyor havia manat  a Moysès e Aron, 51 e en un die tregué  
Ex 13,1  Capítol XVII 1 E parlà lo Senyor  a Moysès e dix: 2 –Santifique’m tots los  
Ex 13,5  de l’aveu e del gebuzeu, que jurà  a vostros pares que us daria, terra en què 
Ex 13,8  en tots tos térmans. 8 E comptaràs  a ton fill aquell die e diràs: “Açò és què 
Ex 13,11  la terra del cananeu, axí com jurà  a tu e a tos pares, e com la t’haurà  
Ex 13,11  del cananeu, axí com jurà a tu e  a tos pares, e com la t’haurà donada, 12  
Ex 13,12  donada, 12 depertiràs la volataria  a nostro Senyor i ço que serà primer en  
Ex 13,12 Tot açò que hauràs mascle, sagreràs  a nostro Senyor. 13 Lo primer fill de l’  
Ex 13,15  de las bísties, e per ço sacrifich  a nostro Senyor tot ço que obre volva que  
Ex 13,21 21 E nostro Senyor anave’ls devant  a mostrar la via, de die en columpna de  
Ex 14,1  XVIII 1 E parlà nostro Senyor  a Moysès e dix: 2 –Parla als fills de  
Ex 14,5  E féran-ho axí. 5 E féu hom  a saber a Farahó que lo poble era fugit, e 
Ex 14,5 féran-ho axí. 5 E féu hom a saber  a Farahó que lo poble era fugit, e fou  
Ex 14,10  si, temeren-se fort e cridaren  a nostro Senyor 11 e diguéran a Moysès:  
Ex 14,11  a nostro Senyor 11 e diguéran  a Moysès: –¿Per ventura no havia vazos en  
Ex 14,12  és aquesta la paraula que parlàvem  a tu en Egipte, e dèyam: “Pertex-te de  
Ex 14,15  XVIIIIº 15 Dix nostro Senyor  a Moysès: –Què és açò? Per què crides?  
Ex 14,22 mar secha, que la aygüe era axí com  a mur a la una part e a l’altre. 23 E los 
Ex 14,22  que la aygüe era axí com a mur  a la una part e a l’altre. 23 E los  
Ex 14,22  era axí com a mur a la una part e  a l’altre. 23 E los egipcians qui’ls  
Ex 14,25  E diguéran los egipcians: –Fugiam  a Yrrael, car nostro Senyor se combat per  
Ex 14,26 quantre nós. 26 E dix nostro Senyor  a Moysès: –Sten la tua mà sobre la mar per 
Ex 14,29  en sech, e las aygües era quax mur  a la part dreta e a la sinestra. 30 E  
Ex 14,29  era quax mur a la part dreta e  a la sinestra. 30 E desliurà’ls nostro  
Ex 14,31 die, 31 e víran los de Egipte morts  a la riba de la mar e la gran plaga que  
Ex 14,31  feta quantre ells, e temé lo poble  a Déu e cregué nostro Senyor Déu, e a  
Ex 14,31 a Déu e cregué nostro Senyor Déu, e  a Moysès lo seu servidor. 15,Tit Capítol  
Ex 15,1  als fills d’Irrael aquest cant  a nostro Senyor: [*] gloriosament és gran 
Ex 15,2  laor és nostro Senyor, e és fet  a mi en salut. Aquest és mon Déu e [*];  
Ex 15,3 l’he. 3 E nostro Senyor és axí com  a baró bataller, e lo seu nom és  
Ex 15,5  cuberts e avellaren en pregont com  a pedre. 6 La tua mà dreta, Senyor, me  
Ex 15,10  e cobrí-los; pesants foren com  a plom e en grans aygües. 11 Senyor, ¿qui  
Ex 15,11 aygües. 11 Senyor, ¿qui és semblant  a tu en los forts? ¿Qui és semblant a tu, 
Ex 15,11  tu en los forts? ¿Qui és semblant  a tu, gran en santedat? Tu est terrible e 
Ex 15,21  21 ab què cantaren e dèyan: Cantem  a nostro Senyor, car gloriosament és fet  
Ex 15,25  e dix: –Què beurem? 25 E ell cridà  a nostro Senyor, e nostro Senyor amostrà- 
Ex 15,27  teu. 27 E vinguéran en Helim,  a on havia XII fonts d’aygüe e LXX  
Ex 15,27  d’aygüe e LXX palmers, e anaren  a Helim e albergaren prop las aygües.  
Ex 16,4  ab fam? 4 E dix nostro Senyor  a Moysès: –Jo us plouré pa del cel. Ischa  
Ex 16,4  e culla cascú ço que’ls abast  a I die, per ço que’ls asaig si han la  
Ex 16,6 solían. 6 E diguéran Moysès e Aron  a tots los fills de Yrrael: –Al vespre  
Ex 16,8  Senyor vos darà al vespre carn  a menjar, e al matí pa a sadollament per  
Ex 16,8  vespre carn a menjar, e al matí pa  a sadollament per ço com ha oyit vostre  
Ex 16,9  mas quantre Déu! 9 E dix Moysès  a Aron: –Digues a l’ajustament dels fills 
Ex 16,9 Déu! 9 E dix Moysès a Aron: –Digues  a l’ajustament dels fills de Yrrael:  
Ex 16,10  murmurament.” 10 E com parlàs Aron  a tota la companya dels fills de Yrrael,  
Ex 16,11  una nuu. 11 E parlà nostro Senyor  a Moysès e dix: 12 –Oÿdas he las  
Ex 16,15 és lo pa que us envia nostro Senyor  a menjar. 16 Aquesta és la paraula que  
Ex 16,16  d’aquell cascú aytant com li bast  a menjar a I die, una masura per cascun  
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Ex 16,16  cascú aytant com li bast a menjar  a I die, una masura per cascun cap, segons 
Ex 16,18 e altres menys, 18 e masuraven-lo  a masura de gòmor; e aquell qui més n’  
Ex 16,21  cascú tant com los podia bastar  a menjar, e quant lo sol era scalfat sí’s 
Ex 16,23 repòs del dissapte serà santifichat  a nostro Senyor. Tot ço que haveu a fer  
Ex 16,23  a nostro Senyor. Tot ço que haveu  a fer demà feu-ho vuy, e ço que deveu  
Ex 16,28 ·n trobaren. 28 E dix nostro Senyor  a Moysès: –¿Entrò a quant no volen guardar 
Ex 16,28 dix nostro Senyor a Moysès: –¿Entrò  a quant no volen guardar los meus  
Ex 16,31  lo seu nom magna, e era axí com  a sament blancha de soliandre, e lo seu  
Ex 16,31  soliandre, e lo seu tast semblant  a [*] mel. 32 E dix Moysès: –Aquesta és la 
Ex 16,33  trets de Egipte.” 33 E dix Moysès  a Aron: –Prin un vaxell e met-hi de la  
Ex 16,33  una masura, e stojau-ho [*]  a las generacions vostres 34 axí com manà  
Ex 16,34  34 axí com manà nostro Senyor  a Moysès. E posà-la Aron al tabernacle  
Ex 16,36  aquellas masuras, [*] fou stojada  a las generacions sdevenidores. Ex 17,Tit  
Ex 17,1  en Repadín, on no havia aygüe  a beura al poble. 2 E barallà’s lo poble  
Ex 17,2  us barallau ab mi? Per què temptau  a nostro Senyor? 3 E hagué alí lo poble  
Ex 17,3  exir de Egipte? ¿Perquè auciessas  a nós e a nostros fills e a nostro bestiar 
Ex 17,3  Egipte? ¿Perquè auciessas a nós e  a nostros fills e a nostro bestiar de set? 
Ex 17,3 auciessas a nós e a nostros fills e  a nostro bestiar de set? 4 E cridà Moysès  
Ex 17,4  bestiar de set? 4 E cridà Moysès  a nostro Senyor e dix: –Què faré en aquest 
Ex 17,5  poble [*]? 5 E dix nostro Senyor  a Moysès: –Vé devant lo poble e pren ab tu 
Ex 17,9  Yrrael en Refizim. 9 E dix Moysès  a Josuè: –Tria barons e ix a combatre  
Ex 17,9  Moysès a Josuè: –Tria barons e ix  a combatre quantre Amalech demà, e jo seré 
Ex 17,9  quantre Amalech demà, e jo seré  a la sima del munt e hauré la verga de Déu 
Ex 17,10  la mia mà. 10 E féu Josuè axí com  a ell havia manat Moysès [*]. E Moysès e  
Ex 17,14  ab spasa. 14 E dix nostro Senyor  a Moysès: –Scriu açò en lo Libre de  
Ex 17,15  lo cel. 15 E edifichà Moysès altar  a nostro Senyor, e apellà son nom «Mon  
Ex 18,1  tot ço que havia fet nostro Senyor  a Moysès e a Yrrael son poble, per ço car  
Ex 18,1  havia fet nostro Senyor a Moysès e  a Yrrael son poble, per ço car nostro  
Ex 18,5  de Moysès, e sos fills e sa muller  a Moysès, al desert, a on era albergat  
Ex 18,5  e sa muller a Moysès, al desert,  a on era albergat prop lo munt de Déu, 6 e 
Ex 18,6  prop lo munt de Déu, 6 e menà  a Moysès e dix: –Jo, ton sogre Getró,  
Ex 18,6  e dix: –Jo, ton sogre Getró, vench  a tu, e ta muller e II fills teus ab ella. 
Ex 18,7  fills teus ab ella. 7 E ell isqué  a carrera a son sogre, [*] e besà’l, e  
Ex 18,7  ab ella. 7 E ell isqué a carrera  a son sogre, [*] e besà’l, e seludaren- 
Ex 18,7  e besà’l, e seludaren-sa la un  a l’altre ab paraules de pau. E quant fou 
Ex 18,8 intrat en la tenda, 8 comptà Moysès  a son sogre tot ço que Déu havia fet [*]  
Ex 18,9 de tots los béns que Déu havia fets  a Yrrael, per ço car lo havia tret de la  
Ex 18,12  lo sogre de Moysès, holocausts  a nostro Senyor. E aparellaren Aron e tots 
Ex 18,15  E respòs-li Moysès: –Lo poble ve  a mi qui demana sentència de Déu, 16 e si  
Ex 18,16  si’ls sdevé neguna contesa, vénan  a mi qui jutge entre ells e que’ls mostre 
Ex 18,19 Déu ab tu: sias al poble en açò qui  a Déu tany, e li comptes ço que Déu li  
Ex 18,22  coses e los grans plets romanguen  a tu, e ells jutgen solament las manors  
Ex 18,26  e tot ço que era greu comptaven  a ell, e ells jutjaven solament las  
Ex 19,3  la regió del munt. 3 E Moysès pujà  a Déu, e nostro Senyor apellà’l al munt e 
Ex 19,3  ’l al munt e dix-li: –Açò diràs  a la casa de Jacob e denuncieràs als fills 
Ex 19,4  las ales de las àguilas i us he  a mi prezos. 5 Si oÿu la mia veu e guardau 
Ex 19,6  tota la terra, 6 e vosaltres sereu  a mi regne sacerdotal e gent santa.”  
Ex 19,8  manat farem. E quant hach comptat  a nostro Senyor Moysès las paraulas del  
Ex 19,9  dix-li nostro Senyor: –Jo vendré  a tu en scurina de nuu per ço que oja lo  
Ex 19,9  per ço que oja lo poble, e parlaré  a tu e que creguen a tu per tostemps. E  
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Ex 19,9 poble, e parlaré a tu e que creguen  a tu per tostemps. E féu a saber Moysès  
Ex 19,9  creguen a tu per tostemps. E féu  a saber Moysès las paraulas del poble a  
Ex 19,9 saber Moysès las paraulas del poble  a nostro Senyor, 10 e ell dix-li: –Vé al 
Ex 19,13 o home no viurà.” E quant comenserà  a cridar en lo corn, adonchs pugen al  
Ex 19,15  al terç die, que no us acosteu  a vostres mullers. 16 E era ja vengut lo  
Ex 19,19  pahorós, 19 e ab lo so del corn  a poch a poch en major. E Moysès parlava e 
Ex 19,19  19 e ab lo so del corn a poch  a poch en major. E Moysès parlava e nostro 
Ex 19,21  no vulla passar los térmans per  a veura lo Senyor, e que no parèscan molts 
Ex 19,22  22 e los sacerdots qui s’acosten  a nostro Senyor sían santificats per ço  
Ex 19,23 ço que no’ls fira. 23 E dix Moysès  a nostro Senyor: –No porà pujar lo poble  
Ex 19,24  no passen los térmans ni pugen  a nostro Senyor, per ço que per ventura no 
Ex 20,19  stiguéran de luny. 19 E diguéran  a Moysès: –Parla tu a nós, e oyr-t’hem. 
Ex 20,19  19 E diguéran a Moysès: –Parla tu  a nós, e oyr-t’hem. No’ns parla nostro 
Ex 20,22  Senyor. 22 E dix nostro Senyor  a Moysès: –Açò diràs als fills de Yrrael:  
Ex 20,24  haurà memòria del meu nom; vendré  a tu e beneyr-t’he. 25 »E si fas altar  
Ex 21,6  franch 6 e oferrà’ls son senyor  a Déu, e ajustar-l’ha a la porta, e a  
Ex 21,6 son senyor a Déu, e ajustar-l’ha  a la porta, e a las posts foredar-li-  
Ex 21,6  e ajustar-l’ha a la porta, e  a las posts foredar-li-ha la una  
Ex 21,8 e si desplau als ulls de son senyor  a qui serà liurada, lexar-la-ha, mas  
Ex 21,8  ha, mas no haurà poder que la vena  a strany poble si la menyspresa. 9 E si la 
Ex 21,9  si la menyspresa. 9 E si la sposa  a son poble, fer-li-ha segons la  
Ex 21,10 e si’n pren altre, ferà las nossas  a la massipa e no li negarà sos vestits ni 
Ex 21,16  16 E qui furtarà home e’l vendrà  a son proÿsma [*], sia mort. 17 E qui  
Ex 21,18 II hòmens se barellaran e la un fér  a l’altre ab pedra o ab puny, e aquell no 
Ex 21,27  tret; 27 e si la dent li arrancha  a son servent o serventa, axí matex los  
Ex 21,35  serà seu. 35 E si bou strany nafre  a l’altre e aquell mor, vendran lo bou  
Ex 22,7  fet. 7 »E si negú comana haver  a son amich o vaxell en guarda, e hom  
Ex 22,8  senyor de la case ajustar-s’ha  a ells e jurerà que no stès sa mà en cose  
Ex 22,9  enganaran, al doble ho smaneran  a lur proÿsme. 10 »E si algú comana a son  
Ex 22,10 a lur proÿsme. 10 »E si algú comana  a son proÿsme bou o aze o ovella o altre  
Ex 22,14 aquell ho smenarà. 14 »Qui demanarà  a son proÿsme de aquestas coses a préstich 
Ex 22,14  a son proÿsme de aquestas coses  a préstich e serà enfeblit o mort que lo  
Ex 22,22  en terra de Egipte. 22 »No noureu  a vídua ni a pobill; 23 si’ls nefrau,  
Ex 22,22 de Egipte. 22 »No noureu a vídua ni  a pobill; 23 si’ls nefrau, crideran a mi  
Ex 22,23  pobill; 23 si’ls nefrau, crideran  a mi e jo oyré lur crit, 24 e la mia  
Ex 22,27  ha altre ab què’s dorme; si crida  a mi, oyr-l’he [*]. 28 »No diràs mal de 
Ex 23,2 lo peccador. 2 No seguiràs companya  a fer mal, ne en juý a santència de molts  
Ex 23,2  companya a fer mal, ne en juý  a santència de molts per ço que pertesques 
Ex 23,16  al camp. »E la festa primera  a la axida de l’any, quant hauràs  
Ex 23,25  las ymatges. 25 E servireu  a nostro Senyor Déu, que jo benehescha a  
Ex 23,25  Senyor Déu, que jo benehescha  a tas personas e a tas aygües, e levaré  
Ex 23,25  que jo benehescha a tas personas e  a tas aygües, e levaré malaltia de tu 26 e 
Ex 23,27  devant tu e auciuré tot lo poble  a qui tu vendràs, e de tots tos enamichs  
Ex 23,28  l’aveu e la por al cananeu e  a l’heteu e l’aveu abans que tu intres.  
Ex 23,31  tos térmans de la Mar Roja entrò  a la mar dels felisteus, e del desert  
Ex 24,1  24,Tit Capítol XXVIIIIº 1 E  a Moysès dix así matex: –Munta a Déu tu e  
Ex 24,1  1 E a Moysès dix así matex: –Munta  a Déu tu e Aron e Nadap e Abiüd e LXX dels 
Ex 24,2  de luny. 2 E sol Moysès muntà  a Déu, e aquells no s’hi acostaren ni lo  
Ex 24,3  e tot lo poble respongué  a una veu: –Tots los manaments de Déu  
Ex 24,5  jóvens dels trips e ells oferiren  a nostro Senyor Déu e ociéran hòstias  
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Ex 24,7 Senyor ha parlat, e serem obedients  a ell. 8 E pres la sanch e scampà-la  
Ex 24,12  e beguéran. 12 E dix nostro Senyor  a Moysès: –Puja a mi al munt e sta allà, e 
Ex 24,12 E dix nostro Senyor a Moysès: –Puja  a mi al munt e sta allà, e daré’t taulas  
Ex 24,14  –Sperau-vos ací tro que tornem  a vosaltres. Ja haveu ab vosaltres Aron  
Ex 24,14 si neguna carela hi ha, aduyts-la  a ell. 15 E quant fou pujat Moysès, cobrí  
Ex 25,1 Capítol XXX 1 E parlà nostro Senyor  a Moysès e dix: 2 –Parla als fills d’  
Ex 25,19  serà en l’un costat, e l’altre,  a l’altre costat del tabernacle, 20 e  
Ex 25,20 l’oracle e guarden-sa la una ala  a l’altre e giren las cares. Aquest és lo 
Ex 25,22  -t’he sobre lo cobertor, ço és  a saber, enmig de II xerubins qui seran  
Ex 25,33 l’altre; 33 ab III forats qui sían  a manera de nou en cascuns dels canons, e  
Ex 25,33  e los liris, e III semblants anaps  a manera de nou, e en l’altre canó,  
Ex 25,40 40 [*] e fes segons lo axemplar que  a tu en lo munt és demostrat. 26,Tit  
Ex 26,5 baga quantra baga vinguen de la una  a l’altre [*] se puguen adobar. 6 E feràs 
Ex 26,9 De las quals V ne ajustaràs ensemps  a si, la una e l’altre ajustaràs, axí com 
Ex 26,19  ço que II fundaments sían sotmesos  a cascuna taula per dos angles. 20 E al  
Ex 26,22  taula. 22 E al loch del tabernacle  a sol ponent, feràs VI taulas; 23 puxas  
Ex 26,24  24 E seran ajustades dejús tro  a dessús, e un ajustament las tendrà  
Ex 26,26  V, per ço que tenguen las taulas  a le un costat del tabernacle, 27 e V a l’ 
Ex 26,27 le un costat del tabernacle, 27 e V  a l’altre [*], 28 e aquells qui seran  
Ex 26,28  las taulas de la part de ssus tro  a l’altre. 29 E aquellas taulas deuraràs, 
Ex 26,30 lo tabernacle segons lo aximpli que  a tu al munt és demostrat. 31 »E feràs  
Ex 26,36  part d’aguiló. 36 »E feràs tenda  a l’intrant del tabernacle, de jassint e  
Ex 27,3  la cendra, e tesores e †lo cors†  a ressabiments dels fochs, e feràs tots  
Ex 27,7 l’altre costat de l’altar per ell  a portar; 8 que no serà gens macís, abans  
Ex 27,8  abans serà tou de dins, axí com és  a tu en lo munt amostrat. 9 »E feràs lo  
Ex 27,16  e altres tants fondaments. 16 E  a l’intrant del palau ferà hom tendes de  
Ex 27,20  oli de olives pur, que sia fet  a molí, per ço que crem làntie tostemps 21 
Ex 28,1  Capítol XXXIII 1 »E ajustaràs  a tu Aron, ton frare, ab sos fills del mig 
Ex 28,1 e Aletzàs e Thamar, per ço que usen  a mi de sacerdoci. 2 E faràs vestidura  
Ex 28,2  2 E faràs vestidura santa  a Aron, ton frare, en glòria e honor. 3 E  
Ex 28,3  en glòria e honor. 3 E parlaràs  a tots los savis de cor e complits de  
Ex 28,3  de saviesa que fassen vestidures  a Aron en què sia santificat e servescha a 
Ex 28,3  en què sia santificat e servescha  a mi. 4 »E aquests seran los vestits:  
Ex 28,4  e braguer. E feran vestits sants  a Aron, ton frare, e a sos fills, per ço  
Ex 28,4  vestits sants a Aron, ton frare, e  a sos fills, per ço que usen de sacerdoci  
Ex 28,4 fills, per ço que usen de sacerdoci  a mi. 5 E pendran or e jacint e porpre e  
Ex 28,22  cadenas qui s’ajusten la una  a l’altre, d’or fort bell, 23 e II  
Ex 28,27  27 e II altres anells qui s’han  a posar en la un e l’altre costat del  
Ex 28,33  al peu de aquella gonella, entorn,  a manera de magranes de jacint e de porpre 
Ex 28,38  en son front per ço que plàcia  a nostro Senyor. 39 »E strenyaràs la  
Ex 28,41  coses en glòria e en honor. 41 [*]  a Aron, ton frare, e a sos fills ab ell, e 
Ex 28,41  honor. 41 [*] a Aron, ton frare, e  a sos fills ab ell, e sagraràs las mans de 
Ex 28,42  las lurs legesas, dels ronyons tro  a las cuxas. 43 E usaran de aquells Aron e 
Ex 28,43  del testimoni o quant se poseran  a l’altar per ço que aministren lo  
Ex 28,43  de iniquitats; e perdurable serà  a Aron e a la sua sament aprés d’ell.  
Ex 28,43  e perdurable serà a Aron e  a la sua sament aprés d’ell. 29,Tit  
Ex 29,4  4 E Aron e sos fills ajustaràs  a la porta del tabernacle del testimoni; e 
Ex 29,8  costuma consegrar-s’han. 8 E  a sos fills vestiràs de gonellas de li, e  
Ex 29,9  de li, e senyràs ab braguer, 9  a Aron e a sos fills, e posar-los-has  
Ex 29,9  e senyràs ab braguer, 9 a Aron e  a sos fills, e posar-los-has mitres, e 
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Ex 29,20  de la sua sanch e posar-n’has  a [*] la orella dreta de Aron e de sos  
Ex 29,21  de l’oli de unció, untaràs Aron e  a sos fills [*]. »E quant seran segrats  
Ex 29,25  en holocaust de odor fort suau  a nostro Senyor, car oferta és d’ell. 26  
Ex 29,28  moltó, 28 ab què has comensat [*]  a Aron e a sos fills per dret perdurable  
Ex 29,28 28 ab què has comensat [*] a Aron e  a sos fills per dret perdurable als fills  
Ex 29,28  lurs sacrificis de pau que oféran  a nostro Senyor. 29 »E de la vestidura  
Ex 29,42  en odor de suavesa, 42 sacrifici  a nostro Senyor, perdurable oferta en  
Ex 29,44  e Aron e sos fills per ço que usen  a mi de sacerdoci. 45 E seré enmig dels  
Ex 30,1  Capítol XXXV 1 »E feràs altar  a sacrificar la timiama, dels fusts de  
Ex 30,6  devant lo feristol qui és cubert  a on te parlaré. 7 »E Aron santifichar-  
Ex 30,10  generacions. Sant de sants serà  a nostro Senyor. 11 E parlà nostro Senyor  
Ex 30,11  Senyor. 11 E parlà nostro Senyor  a Moysès e dix: 12 –Quant hauràs aportada  
Ex 30,12  cascú lo preu per lurs ànimas  a nostro Senyor Déu, e no haurà plaga en  
Ex 30,13  la meytat del sicle serà oferta  a nostro Senyor. 14 Qui és degut al nombre 
Ex 30,15  derà preu. 15 Lo rich no ajustarà  a la meytat del sicle, [*] res no hy  
Ex 30,16  devant nostro Senyor e hage mercè  a las ànimas d’ells. Capítol XXXVI 17 E  
Ex 30,17  XXXVI 17 E parlà nostro Senyor  a Moysès e dix: 18 –Feràs un bací de aram  
Ex 30,18  l’has al tabernacle del testimoni  a l’altar. E metràs-hi aygüe, 19 e  
Ex 30,20  del testimoni e quant se acosteran  a l’altar per ço que ofiren en aquell  
Ex 30,20 per ço que ofiren en aquell timiama  a nostro Senyor 21 e que no muyren. Ley  
Ex 30,21  que no muyren. Ley perdurable serà  a ells e a la lur sament per successions.  
Ex 30,21  Ley perdurable serà a ells e  a la lur sament per successions. 22 E  
Ex 30,22  22 E parlà nostro Senyor  a Moysès 23 e dix: –Pren odors de la mirra 
Ex 30,28  holocaust e tota roba qui’s tany  a ells. 29 E santificar-ho-has tot,  
Ex 30,30  santifichat serà. 30 A Aron e  a sos fills untaràs e santificaràs-los  
Ex 30,30  santificaràs-los per ço que usen  a mi de sacerdoci. 31 »E als fills d’  
Ex 30,31  diràs: “Aquest oli de unció serà  a mi sant en las vostres generacions, 32 e 
Ex 30,32  car santificat és e sant serà  a vosaltres. 33 Aquell †que hom era ara  
Ex 30,34  son poble.” 34 E dix nostro Senyor  a Moysès: –Prin bonas odors de stacte e de 
Ex 30,36  e en aquell loch jo aparexeré  a tu. La timiama sia a vosaltres sant dels 
Ex 30,36  jo aparexeré a tu. La timiama sia  a vosaltres sant dels sants. 37 Aytal  
Ex 30,37  fareu en vostros usos, car sant és  a nostro Senyor; 38 car aquell qui’n ferà 
Ex 31,1  XXXVII 1 E parlà nostro Senyor  a Moysès e dix: 2 –Jo he apellat del nom  
Ex 31,6  per ço que’s fassa tot ço que  a tu he manat: 7 lo tabernacle de la  
Ex 31,11  de bona odor [*]; e tot ço que  a tu maní. 12 E dix nostro Senyor a  
Ex 31,12  a tu maní. 12 E dix nostro Senyor  a Moysès: 13 –Parla als fills d’Irrael e  
Ex 31,14  lo meu dissapte cart sant és  a vosaltres, e qui no’l guarderà de mort  
Ex 31,15  lo cetè és dissapte, sant repòs  a nostro Senyor; aquell qui en ell farà  
Ex 31,18  la obre.” 18 E donà nostro Senyor  a Moysès, quant hagué complidas aquestas  
Ex 32,1  viu lo poble que Moysès sa trigava  a devellar del munt, ajustà’s quantre  
Ex 32,1  car no sabem què s’ha sdevengut  a Moysès, qui’ns ha trets de la terra de  
Ex 32,3 aportaren los anells e los orellals  a Aron. 4 E quant los hach presos, formà- 
Ex 32,4 E quant los hach presos, formà-ho  a obre de fondre e féu-na un vadell. E  
Ex 32,6  de pau; e asech-sa lo poble  a menjar e a beura, e levaren-sa de  
Ex 32,6  e asech-sa lo poble a menjar e  a beura, e levaren-sa de menjar e  
Ex 32,7  lo vadell. 7 E parlà nostro Senyor  a Moysès e dix: –Vé e devalla, que lo teu  
Ex 32,9  9 E dix nostro Senyor altre vegada  a Moysès: –Jo veig que aquest poble és de  
Ex 32,10  ells e que’ls destroescha, e faré  a tu en gran gent. 11 E Moysès orava lo  
Ex 32,13  de Ysach e de Jacob, tos servents,  a qui jurist per tu matex e diguist: “Jo  
Ex 32,13 aquesta terra de què he parlat daré  a la vostra sament e possayreu-la  
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Ex 32,17 brogit del poble qui cridava, e dix  a Moysès: –Brogit de batalla oig en las  
Ex 32,18  ni crit de hòmens qui contrasten  a fugir, mas de hòmens qui càntan. 19 E  
Ex 32,19  19 E quant se foren acostats  a las albergades, viu Moysès lo vadell  
Ex 32,20  e scampà’l en l’aygüe e donà’n  a beura als fills de Yrrael. 21 E dix a  
Ex 32,21 beura als fills de Yrrael. 21 E dix  a Aron: –Què’t féu aquest poble, que  
Ex 32,22  aquest poble, que és enclinat  a mal; 23 e digueren-ma: “Fé’ns déus  
Ex 32,23  car no sabem què s’ha sdevengut  a Moysès, qui’ns trach de terra de  
Ex 32,26  nuu entre los enamichs; 26 stech  a la porta de las albergades e dix: –Si  
Ex 32,26  és de nostro Senyor, acost-se  a mi. E ajustaren-sa a ell tots los  
Ex 32,26  acost-se a mi. E ajustaren-sa  a ell tots los fills de Leví. 27 E dix-  
Ex 32,29 –Vuy haveu concegrades vostres mans  a nostro Senyor, cascú en son fill e en  
Ex 32,30  haveu fet gran peccat. Pujaré  a nostro Senyor e pregaré que us perdó. 31 
Ex 32,31  e pregaré que us perdó. 31 E tornà  a nostro Senyor e dix: –Prech-te,  
Ex 33,1  XXXVIIIIº 1 Parlà nostro Senyor  a Moysès e dix: –Puja de aquest loch, tu e 
Ex 33,1  de Egipte, en la terra que juré  a Abraam e Isach e Jacob e diguí: “A la  
Ex 33,3 devant tu, 3 e intreràs en la terra  a on corre let e mel, car jo no pujarè ab  
Ex 33,5  que solia. 5 E dix nostro Senyor  a Moysès: –Parla als fills de Yrrael:  
Ex 33,7 poble qui havia neguna querela axia  a la tenda [*]. 8 [*] e levave’s tot lo  
Ex 33,8  ’s tot lo poble e stava cascú  a la porta de son papelló, e guardaven lo  
Ex 33,8  lo dos de Moysès tro que intràs  a la tenda de la covinensa. 9 [*] e  
Ex 33,9  una columpna de nuu, e stava  a la porta de la tenda, a parlava Déu ab  
Ex 33,9  e stava a la porta de la tenda,  a parlava Déu ab Moysès. 10 E vèyan-ho  
Ex 33,10  -ho tots que la columpna stava  a la porta de la tenda, e aoraven per las  
Ex 33,11 parlava nostro Senyor cara per cara  a Moysès, axí com hom sol parlar a son  
Ex 33,11  a Moysès, axí com hom sol parlar  a son amich. E quant ell anava a las  
Ex 33,11  a son amich. E quant ell anava  a las albergades, lo seu servent Josuè,  
Ex 33,12 partia de la tenda. 12 E dix Moysès  a nostro Senyor: –Tu’m manes que jo men  
Ex 33,17 de la terra? 17 E dix nostro Senyor  a Moysès: –Aquesta paraula que tu has  
Ex 33,19  Senyor” devant tu, e hauré mercè  a qui’m volré, e hauré pietat en aquell  
Ex 34,1  [*] talla II taulas de pedre  a semblansa de las primeras, e scriuré  
Ex 34,7  dels pares als fills [*] entrò  a la terça [*] generació. 8 E cuytà’s  
Ex 34,16  ni prengues mullers de lurs fillas  a tos fills, per ço que, pus que ellas  
Ex 34,26  dels blats de la terra oferràs  a la casa de Senyor Déu teu. »No couràs  
Ex 34,27  de sa mare. 27 E dix nostro Senyor  a Moysès: –Scriu aquestas paraulas per las 
Ex 34,27  las quals jo he promesa ma ajuda  a tu e a Yrrael. 28 E stigué allí Moysès  
Ex 34,27 quals jo he promesa ma ajuda a tu e  a Yrrael. 28 E stigué allí Moysès ab  
Ex 34,32  com haguéran parlat, 32 venguéran  a ell tots los fills de Yrrael e manà’ls  
Ex 34,34  sobre sa cara. 34 E quant intrava  a nostro Senyor Déu e parlava ab ell,  
Ex 35,2  dies fareu obre. Lo setèn die serà  a vós [*], dissapte e repòs de nostro  
Ex 35,4  die del dissapte.” 4 E dix Moysès  a tota la companya dels fills de Yrrael:  
Ex 35,5  Senyor: 5 “†Pertir† las promíssias  a nostro Senyor. Tot home las ofira a  
Ex 35,5 a nostro Senyor. Tot home las ofira  a nostro Senyor de volentat e de bon cor:  
Ex 35,8  [*], e fust de setim 8 e oli  a las lumenàries e per ço que’n fassa  
Ex 35,9 molt suau; 9 e pedres unichines [*]  a honrar lo sobremuscle e lo reonal. 10  
Ex 35,11 fassa ço que Déu ha manat, 11 ço és  a saber, tenda e son terrat e cobriment, e 
Ex 35,14  e las lumenàries [*], e oli  a cremar, 15 e l’altar de timiana [*] e  
Ex 35,15  e timiama de coses ben olents [*]  a la porta de la tenda, 16 altar de  
Ex 35,17  del palau, colones [*], e tenda  a la porta del vestiari, 18 [*] 19 e  
Ex 35,19  e de sos fills per ço que usen  a mi de sacerdoci.” 20 E isqué tota la  
Ex 35,21  e oferí fort humilment promíssias  a nostro Senyor a fer la obra de la tenda  
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Ex 35,21  promíssias a nostro Senyor  a fer la obra de la tenda del testimoni  
Ex 35,22  las fembras donaren tot ço qui era  a honor de aquell e als vestits sants, e  
Ex 35,24 argent e or e matall e aram oferían  a nostro Senyor, e fust de setim a  
Ex 35,24  a nostro Senyor, e fust de setim  a veriables usos. 25 E las fembras sàvias  
Ex 35,28  reonal, 28 e coses bé olents e oli  a las lumenàries e aparellar ungüent per  
Ex 35,29  los fills de Yrrael sacrificaren  a nostro Senyor de volentat. 30 E dix  
Ex 35,32  de saviesa e de enteniment [*], 32  a saber e pensar e a fer obre en or e en  
Ex 35,32  [*], 32 a saber e pensar e  a fer obre en or e en argent e en aram, 33 
Ex 35,34 ha donat en lo seu cor tot lo saber  a Holiap, fill de Sisament, del trip de  
Ex 36,1  1 E [*] Bezelael e Holiap, hòmens  a qui Déu havia donada saviesa e  
Ex 36,2  2 E quant hach parlat Moysès  a ells e tot hom savi a qui Déu havia  
Ex 36,2 parlat Moysès a ells e tot hom savi  a qui Déu havia donat saviesa e aquells  
Ex 36,2  e aquells qui de grat havían ofert  a la obre a fer, 3 liurà’ls tots los dons 
Ex 36,2  qui de grat havían ofert a la obre  a fer, 3 liurà’ls tots los dons dels  
Ex 36,5  costrets de venir, 5 diguéran  a Moysès: –Més ofer lo poble que ops no  
Ex 36,8  8 E féran tots los savis de cor,  a complir la obre del tabernacle, X  
Ex 36,10 10 E ajustà [*] las altres V la una  a l’altre. 11 E féu ances de jacint en la 
Ex 36,12  ances vinguéssan quantre si la una  a l’altre [*]. 13 E Aron féu L cercles d’ 
Ex 36,17  saga per ço que’s lesacen la una  a l’altre, 18 e L civellas de aram ab què 
Ex 36,27  part del tabernacle qui guarda  a la mar, féu VI taulas 28 e II vazos per  
Ex 36,29 darrera 29 éran ajustades dejús tro  a dessús, e ensemps venían en un  
Ex 36,30  XVI bases d’argent, ço és  a saber, II vazos per cascuna taula. 31 E  
Ex 36,31  féu forrellats de fust de setim, V  a tenir las taulas de la un costat del  
Ex 36,32 la un costat del tabernacle, 32 e V  a’dobar de la un a l’altre costat del  
Ex 36,32  32 e V a’dobar de la un  a l’altre costat del tabernacle, e foren  
Ex 36,33  per mig las taulas, de la un angle  a l’altre, 34 e deurà aquells forrellats, 
Ex 36,35 retort, de obre polida fort diversa  a depertir, 36 e IIII colones de fust de  
Ex 36,37  d’elles d’argent. 37 E féu tenda  a l’entrant del tabernacle, de jacint e  
Ex 37,3  or per sos IIII angles, II anells  a la un costat e II a l’altre. 4 E féu  
Ex 37,3  II anells a la un costat e II  a l’altre. 4 E féu forrellats de setim, e 
Ex 37,5  al costat de l’archa per aportar  a ella. 6 E féu oracle d’or fort bell, de 
Ex 37,7 7 e II xerubins d’or [*], que posà  a la una part e a l’altre de l’oracle: 8 
Ex 37,7 d’or [*], que posà a la una part e  a l’altre de l’oracle: 8 un a l’un cap  
Ex 37,8  e a l’altre de l’oracle: 8 un  a l’un cap e l’altre a l’altre cap de  
Ex 37,8 oracle: 8 un a l’un cap e l’altre  a l’altre cap de l’oracle [*], 9 qui  
Ex 37,9 cobrien l’oracle e guardaven la un  a l’altre. 10 E féu taula de fust de  
Ex 37,19 part e III d’altre. 19 E III anaps  a manera de nou per cascun arbre, e [*]  
Ex 37,20  havia IIII forrellats e IIII anaps  a manera de nou, e per cascunas [*] liris, 
Ex 38,4  e arpions e fogués, 4 e grasellas  a manera de ret féu de aram, e sots ella  
Ex 38,5  per altres tants caps del ret  a metra dins rodellas a portar. 6 E féu- 
Ex 38,5  caps del ret a metra dins rodellas  a portar. 6 E féu-los de fust de setim,  
Ex 38,8  spills e las fembras qui vetlaven  a la porta del tabernacle. 9 E féu palau  
Ex 38,14 de L colzos, 14 de las quals havia,  a l’un costat, XV colonas de III colzos a 
Ex 38,14 un costat, XV colonas de III colzos  a l’entrant del tabernacle, 15 e [*]  
Ex 38,18  colonas del palau d’argent, 18 e  a l’entrant d’ell féu tenda [*] de  
Ex 38,19  palau. 19 E las colonas foren IIII  a la intrada, ab basses de aram, e los  
Ex 38,24  XXVIIII besants e DCCXXX sicles  a la masura del santuari. 25 E fou ofert  
Ex 38,26 los vazos del santuari e la entrada  a on penja lo vel. 27 E los vazos fóran  
Ex 38,30 sicles, 30 de què hom féu los vazos  a l’intrant del tabernacle del testimoni, 
Ex 38,31  los vazos del palau axí entorn com  a la intrada, e los forrellats del  
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Ex 39,1  sants, axí com manà nostro Senyor  a Moysès. 2 E féu sobremuscle d’or e de  
Ex 39,4  dues vores qui s’ajustacen la una  a l’altre costat dels caps, 5 [*] ab  
Ex 39,5  axí com havia manat nostro Senyor  a Moysès. 6 E féu II pedres uniquines e  
Ex 39,7  de Yrrael, axí com ho manà Déu  a Moysès. 8 E féu reonal de obra polida  
Ex 39,15  cadenetas qui s’ajustaven la una  a l’altre, d’or fort pur, 16 e II  
Ex 39,18  e lo reonal rellessaven la un  a l’altre, 19 e éran strets al breguer  
Ex 39,19  no’s moguéssan, axí com manà Déu  a Moysès. 20 E féran gonella de  
Ex 39,24  son ministeri, axí com manà Déu  a Moysès. 25 E féran gonellas de bis de  
Ex 39,25  gonellas de bis de obra texida  a Aron e a sos fills, 26 e mitres ab  
Ex 39,25  de bis de obra texida a Aron e  a sos fills, 26 e mitres ab coronetas de  
Ex 39,28  per art [*], axí com Déu manà  a Moysès. 29 E féran làmina de sant  
Ex 39,30  sàvena de jacint, axí com manà Déu  a Moysès. 31 E fon acabada la obra del  
Ex 39,31  Yrrael tot ço que Déu havia manat  a Moysès, 32 e oferiren lo tabernacle e lo 
Ex 39,38  e timiama de bona odor, 38 e tenda  a l’entrant del tabernacle, 39 e altar de 
Ex 39,40  colonas ab lus vazos, 40 e tenda  a l’intrant del palau ab sas cordas [*];  
Ex 39,40  no hy fallia que hom manà fer  a ministeri del tabernacle [*], 41 e las  
Ex 40,1  XXXXVI 1 E parlà nostro Senyor  a Moysès e dix: 2 –En lo primer mes, al  
Ex 40,5  del testimoni. E posaràs la tenda  a l’intrant del tabernacle. 6 E devant  
Ex 40,12  dels sants. 12 »E ajustaràs Aron e  a sos fills a las portas del tabernacle  
Ex 40,12  12 »E ajustaràs Aron e a sos fills  a las portas del tabernacle del testimoni, 
Ex 40,21  axí com havia manat nostro Senyor  a Moysès. 22 E posà lo canalobre al  
Ex 40,22  al tabernacle del testimoni  a la una part de la taula, ves migdie, 23  
Ex 40,25  odors, axí com Déu havia manat  a Moysès. 26 E posà la tenda de l’intrant 
Ex 40,27  de l’intrant del tabernacle 27  a l’altar de l’holocaust en lo vestiari  
Ex 40,27  com nostro Senyor Déu havia manat  a Moysès. 28 E lo labis [*] entre lo  
Ex 40,30  testimoni o covinensa que pujassen  a l’altar, axí com havia manat nostro  
Ex 40,30  com havia manat nostro Senyor Déu  a Moysès. 31 E †ragué† Moysès lo palau  
Ex 40,31  e l’altar, e manà la tenda  a l’intrant. E quant tota la obra fou  
Ex 40,31  e lo tabernacle del testimoni fou  a punt, axí com nostro Senyor havia manat  
Ex 40,31  axí com nostro Senyor havia manat  a Moysès, 32 cobrí una nuu lo tabernacle  
Lv 1,2  qui oferrà de vosaltres hòstia  a nostro Senyor, de sas bísties, ço és, de 
Lv 1,3  oferrà lo mascle no anorreat  a la porta del tabernacle del testimoni, a 
Lv 1,3 porta del tabernacle del testimoni,  a pagar nostro Senyor; 4 e posarà las mans 
Lv 1,7  membres per pessas, 7 e sotsmetran  a l’altar foch bestit demunt la lenya, 8  
Lv 1,8  los membres especejats, ço és  a saber, lo cap e tot ço qui s’acosta al  
Lv 1,9  altar en holocaust e en odor suau  a nostro Senyor. 10 »E si és la oferta de  
Lv 1,13  en holocaust e en odor fort suau  a nostro Senyor. 14 »E si és la oferta  
Lv 1,15  coloma, 15 oferrà-la lo sacerdot  a l’altar, e torcerà-li lo cap al coll  
Lv 1,17  l’ha sobra lo altar, e metrà foch  a la lenya. Açò és holocaust e oferta de  
Lv 1,17  és holocaust e oferta de suau odor  a Déu. 2,Tit Capítol sagon 1 »La ànima  
Lv 2,1  sagon 1 »La ànima quant oferrà  a nostro Senyor sa oferta de sacrifici,  
Lv 2,2  e és sacrifici de plasent odor  a nostro Senyor. 3 E ço que romandrà del  
Lv 2,4 forn, axí com pans de cèmola, ço és  a saber, menys de levat mesclats ab oli, e 
Lv 2,5  axí com crespells en paella, ço és  a saber, meyns de levat, 6 depertiràs  
Lv 2,8 e d’oli. 8 »Pendràs ço que oferràs  a nostro Senyor, e liurar-ho-has en  
Lv 2,9  sobre lo altar en odor de suavesa  a nostro Senyor. 10 E qualque cose  
Lv 2,11  las prezentallas que seran ofertas  a nostro Senyor sían menys de levat, [*]  
Lv 2,11  de levat, [*] ço que sacrificareu  a nostro Senyor. 12 Las promíssias  
Lv 2,14  las tuas promíssies de tos fruyts  a nostro Senyor, de las spigues encara  
Lv 2,14 foch, e puxs las engraneràs axí com  a forment, e axí oferràs las tuas  
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Lv 2,14  e axí oferràs las tuas promíssias  a nostro Senyor. 15 E scamparàs demunt oli 
Lv 2,16  de tot l’encens, car sacrifici és  a nostro Senyor Déu. 3,Tit Capítol terç 1  
Lv 3,3  del pacifichament en oferta  a nostro Senyor, lo grex de la tela e tot  
Lv 3,11  lo foch, e fer-n’han oferta  a nostro Senyor. 12 »E si serà cabra la  
Lv 3,12  la lur oferta e oferran aquella  a nostro Senyor, 13 pos la sua mà sobre lo 
Lv 3,13  lo cap de aquella e degoll-la  a la intrada del tabernacle del testimoni, 
Lv 4,1  quart 1 E parlà nostro Senyor Déu  a Moysès e dix: 2 –Parla als fills de  
Lv 4,4  al Senyor Déu. 4 E aportarà aquell  a la porta del tabernacle del testimoni  
Lv 4,14  per lo peccat. E aporten aquell  a la porta del tabernacle, 15 e posen los  
Lv 4,18 de l’altar dels holocausts, que és  a la porta del tabernacle del testimoni.  
Lv 4,23  son peccat, ofira sacrifici  a nostro Senyor, I cabrit de las cabres  
Lv 4,31  sobre l’altar en odor de suavetat  a nostro Senyor, e preguerà per aquell lo  
Lv 4,32  32 »E si de las bísties aportaran  a sacrificar per peccat, ço és, ovella,  
Lv 4,35 sia cremat sobre l’altar en encens  a nostro Senyor, e prech per aquell e per  
Lv 5,4 »Ànima qui jurerà e mourà sos labis  a mentir o a mal o a bé, e en aquell  
Lv 5,4 jurerà e mourà sos labis a mentir o  a mal o a bé, e en aquell jurament  
Lv 5,4  mourà sos labis a mentir o a mal o  a bé, e en aquell jurament afermarà sa  
Lv 5,7  ofira II tortres o II coloms  a nostro Senyor, un per lo peccat e altre  
Lv 5,10  peccat de aquell, e serà perdonat  a ell. 11 »E si no abasta son poder que  
Lv 5,14  14 E parlà nostro Senyor Déu  a Moysès dient: 15 –Ànima con tractarà  
Lv 5,16 per aquell ofirent lo moltó, e serà  a ell perdonat. 17 »Ànima si peccarà per  
Lv 5,18  no sabent ho féu, e serà perdonat  a ell, 19 car per error s’era depertit  
Lv 6,1  6,Tit  1 E parlà nostro Senyor  a Moysès dient: 2 –Ànima qui peccarà e  
Lv 6,2  qui peccarà e encontra Déu negarà  a son proÿsme alguna comanda que li serà  
Lv 6,8  VI 8 E parlà nostro Senyor Déu  a Moysès dient: 9 –Mana a Aron e a sos  
Lv 6,9  Senyor Déu a Moysès dient: 9 –Mana  a Aron e a sos fills: »Aquesta és la ley  
Lv 6,9  a Moysès dient: 9 –Mana a Aron e  a sos fills: »Aquesta és la ley de l’  
Lv 6,15  altar en remembransa de odor suau  a nostro Senyor; 16 e lo romanent de la  
Lv 6,19  19 E parlà nostro Senyor Déu  a Moysès dient: 20 –Aquesta és la oferta  
Lv 6,21 aquella calenta en odor de suavetat  a nostro Senyor. 22 E tota la oferta serà  
Lv 6,24 d’aquell. 24 E parlà nostro Senyor  a Moysès dient: 25 –Parla a Aron e a sos  
Lv 6,25  Senyor a Moysès dient: 25 –Parla  a Aron e a sos fills: Aquesta és la ley de 
Lv 6,25  a Moysès dient: 25 –Parla a Aron e  a sos fills: Aquesta és la ley de la  
Lv 6,26 ofer, menig aquella en lo loch sant  a la entrada del tabernacle. 27 »E  
Lv 7,5  sobre l’altar, car açò és perfum  a nostro Senyor per la colpa. 6 Tots los  
Lv 7,10 o mesclat o sia secha menys de res,  a tots los fills d’Irrael sia depertit  
Lv 7,14  dels quals oferrà I per promíssias  a nostro Senyor, e serà dels sacerdots que 
Lv 7,18  serà sa ofarena e no aprofitarà  a l’ofirent; e majorment qualquequal  
Lv 7,22 ceu poble. 22 E parlà nostro Senyor  a Moysès dient: 23 –Parla als fills d’  
Lv 7,28 son poble. 28 E parlà nostro Senyor  a Moysès dient: 29 –Parla als fills d’  
Lv 7,30  e com abdues las coses que oferran  a Déu seran consegrades, liura-ho al  
Lv 7,34  de lurs oferenas, e dar-ho-han  a Aron, sacerdot, e als fills de aquell en 
Lv 7,34  del Senyor Déu, en ley perdurable  a tot lo poble d’Irrael. 35 »E aquesta és 
Lv 7,35  Déu en lo die que Moysès ordonà  a ells en ofici de prevere, 36 que manà a  
Lv 7,36  en ofici de prevere, 36 que manà  a ells lo Senyor donar als fills d’Irrael 
Lv 8,1  VIII 1 E parlà nostro Senyor  a Moysès dient: 2 –Pren Aron ab sos fills  
Lv 8,3 pa alís, 3 e ajustaràs tot lo poble  a la porta [*]. 4 [*] defora, 5 e digues a 
Lv 8,5 porta [*]. 4 [*] defora, 5 e digues  a ells: –Aquesta és la paraula que nostro  
Lv 8,6  pres Aron e sos fills e levà  a ells ab aygüe, 7 e vestí-li lo  
Lv 8,7  bisbe de li e lo braguer, e vestí  a ell lo pali e demunt li donà lo ephot, 8 
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Lv 8,9  santificació, axí com havia manat  a ell nostro Senyor. 10 E aportà untament  
Lv 8,11  pitxell e son bací per santifichar  a ells. 12 E gità oli sobre lo cap de Aron 
Lv 8,13  vestí’ls de gonellas de li e sený  a ells braguers e posà en ells mitra, axí  
Lv 8,21  ço car era holocaust de suau odor  a Déu, axí com havia manat a ell. 22 E  
Lv 8,21  odor a Déu, axí com havia manat  a ell. 22 E sacrifichà l’ariet segon en  
Lv 8,26  Senyor; pa sens levat e I bestesa  a manera de crespell salgada d’oli e una  
Lv 8,27  dret. 27 Tot açò ensemps liurà  a Aron e a sos fills. Los quals com ho  
Lv 8,27  27 Tot açò ensemps liurà a Aron e  a sos fills. Los quals com ho haguéssan  
Lv 8,28  e oferta en odor suau de sacrifici  a nostro Senyor. 29 E pres lo pits, e alsà 
Lv 8,29  en part sua, axí com havia manat  a ell lo Senyor Déu. 30 E pres l’ungüent  
Lv 8,31  31 E com hach santifichats  a ells e lurs vestidures, manà dient a  
Lv 8,31  ells e lurs vestidures, manà dient  a ells: –Coets las carns fora lo  
Lv 8,31  són en lo canastell, axí com manà  a mi lo Senyor dient: “Aron e sos fills  
Lv 8,35 Déu [*], e siau remembrants axí com  a mi és manat. 36 [*] 9,Tit Capítol VIIIIº 
Lv 9,1  los majors nats d’Irrael, e dix  a Aron: 2 –Pren I vadell fill de bou per  
Lv 9,4  mesclada ab oli, car vuy aparrà  a nós Déu.” 5 E aportaren totas las coses  
Lv 9,5  totas las coses que manà Moysès  a la porta del tabernacle, en lo qual  
Lv 9,6  nostro Senyor que fareu, e aparrà  a vosaltres la glòria d’ell. 7 E dix a  
Lv 9,7 vosaltres la glòria d’ell. 7 E dix  a Aron: –Acoste’t a l’altar e sacrificha 
Lv 9,7  d’ell. 7 E dix a Aron: –Acoste’t  a l’altar e sacrificha per ton peccat, e  
Lv 9,8  8 E mantinent Aron se acostà  a l’altar e degollà lo vadell per lo ceu  
Lv 9,10 l’altar axí com manà nostro Senyor  a Moysès. 11 E la carn e la pell d’aquell 
Lv 9,18  del poble, e oferiren e aportaren  a ell sos fills la sanch, la qual scampà  
Lv 9,23  poble. E aparech la glòria de Déu  a tota la moltitut. 24 E veus que foch axí 
Lv 9,24  E com lo poble viu açò, loaren  a nostro Senyor Déu e gitaren-se sobre  
Lv 10,1  nostro Senyor foch strany, lo qual  a ells no era manat. 2 E isqué foch de  
Lv 10,3  nostro Senyor. 3 E dix Moysès  a Aron: –Açò és ço que parlà nostro  
Lv 10,3  en aquells qui s’acosten  a mi, e devant tot lo poble seré  
Lv 10,4  de Oziel, avoncle d’Aron, e dix  a ells: –Anau e preneu vostres frares  
Lv 10,6 com los fou manat. 6 E parlà Moysès  a Aron e a Eletzar e a Ytamar, fills d’  
Lv 10,6  manat. 6 E parlà Moysès a Aron e  a Eletzar e a Ytamar, fills d’ell, e dix  
Lv 10,6 E parlà Moysès a Aron e a Eletzar e  a Ytamar, fills d’ell, e dix-los:  
Lv 10,8  manà Moysès. 8 E dix nostro Senyor  a Aron: 9 –Tot vi és qui pot embriagar;  
Lv 10,11  los meus furs que ha parlats Déu  a ells per mà de Moysès. 12 E parlà Moysès 
Lv 10,12 per mà de Moysès. 12 E parlà Moysès  a Aron e a Eletzar e a Ytamar [*], los  
Lv 10,12  Moysès. 12 E parlà Moysès a Aron e  a Eletzar e a Ytamar [*], los quals éran  
Lv 10,12 E parlà Moysès a Aron e a Eletzar e  a Ytamar [*], los quals éran romazos:  
Lv 10,13  -lo en lo loch sant, car dat és  a tu e a tos fills dels sacrificis del  
Lv 10,13  en lo loch sant, car dat és a tu e  a tos fills dels sacrificis del Senyor axí 
Lv 10,13  del Senyor axí com és manat  a mi. 14 E lo pits que és ofert e la cama  
Lv 10,14  fills e las fillas tuas ab tu, car  a tu e als teus fills són stojades de las  
Lv 10,15  sia elevat devant Déu, e pertanyen  a tu e a tos fills en lig perdurable, axí  
Lv 10,15  devant Déu, e pertanyen a tu e  a tos fills en lig perdurable, axí com  
Lv 10,17  Car sant dels sants és, e és dat  a vosaltres que aporteu la iniquitat de la 
Lv 10,18  E no és aduyta la sanch d’aquell  a la santadat, e vosaltres deguéreu menjar 
Lv 10,18  en lo santuari, axí com és manat  a mi. 19 E respòs Aron a Moysès: –Vuy és  
Lv 10,19 com és manat a mi. 19 E respòs Aron  a Moysès: –Vuy és ofert lo sacrifici per  
Lv 10,19  e lo holocaust devant lo Senyor, e  a mi és sdevengut axí com tu veus. Com  
Lv 10,19  poguí menjar aquella? E cridaren  a mi e mengé del sacrifici vuy si plau  
Lv 11,1  Capítol XI 1 E parlà nostro Senyor  a Moysès e Aron dient: 2 –Digau als fills  
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Lv 11,8 mortas no toqueu, car no nèdeas són  a vosaltres. 9 »E aquestas són las coses  
Lv 11,9  en las aygües e són lícites  a vosaltres de menjar: tots aquells qui  
Lv 11,10 ’s moven com en mar, és abominable  a vosaltres; 11 [*] las lurs carns no  
Lv 11,12 no han ales ni scata [*] són sutzes  a vosaltres. 13 »E aquestas són las  
Lv 11,13  no deveu menjar, e squivadores són  a vosaltres: àguila e falcó e corneya 14 e 
Lv 11,20  sobre IIII peus serà abominació  a vosaltres. 21 E qualquequal irà sobre  
Lv 11,38  no serà ensutzada aquella. 38 E si  a’lgú serà donada aygüe sobre la samensa  
Lv 11,39  és mort d’aquells qui són lísits  a vosaltres a menjar, qui lur mort tocharà 
Lv 11,39  aquells qui són lísits a vosaltres  a menjar, qui lur mort tocharà serà  
Lv 11,41  sobre la terra sia abominable  a vosaltres, e no hu menjareu en menjar.  
Lv 11,45  45 car jo sóm lo Senyor que aduguí  a vosaltres de terra de Egipte per ço que  
Lv 11,45  de terra de Egipte per ço que fos  a vosaltres en Senyor. Sants sereu, car jo 
Lv 12,1  XII 1 E parlà nostro Senyor Déu  a Moysès dient: 2 –Parla als fills d’  
Lv 12,2 –Parla als fills d’Irrael e digues  a ells: »Fembra que haurà consabut per  
Lv 12,6  de coloma o de tortra per peccat,  a la porta del tabernacle del testimoni e  
Lv 12,8  o II polls de colom, la un d’ells  a fer holocaust e l’altre per peccat, e  
Lv 13,1  XIII 1 E parlà nostro Senyor  a Moysès e Aron dient: 2 –Home en lo qual  
Lv 13,2  axí com de labrozia, sia aduyt  a Aron sacerdot o algú de sos fills. 3 Lo  
Lv 13,6  e no crexerà en brotant, munderà  a ell, car ronya és, e leverà l’home las  
Lv 13,8  condempnar-l’ha per inmunde, si  a ell serà vist. 9 »E plaga de lebrozia si 
Lv 13,12  del cap tro als peus, e açò serà  a vista dels ulls del prevere, 13 e veurà  
Lv 13,29 o en la barba naxerà lebrozia, veja  a ell lo sacerdot. 30 E si veu que sia  
Lv 13,40 blancha e l’home és munde. 40 »Hom  a qui cauhen los cabells del cap e és  
Lv 13,51  setè die sia guardat: si comenserà  a sclatar la lebrozia o si percevererà,  
Lv 14,1  XIIII 1 E parlà nostro Senyor Déu  a Moysès dient: 2 –Aquesta és la lig de  
Lv 14,11  e totas aquestas coses devant Déu,  a la porta del tabernacle del testimoni,  
Lv 14,21  és, haja I anyell per la colpa per  a oferir per ço que prech per ell lo  
Lv 14,29  git sobre lo cap del purificat  a perdonar sobre ell devant Déu; 30 e de  
Lv 14,33  33 E parlà nostro Senyor  a Moysès e Aron dient: 34 –Com sereu  
Lv 14,34  terra de Canahan, la qual jo deré  a vosaltres en possació, e daré plaga de  
Lv 14,35  que serà de casa e fer-ho-ha  a saber al prevere e dirà: “Enquax plaga  
Lv 14,35  “Enquax plaga de lebrozia és vist  a mi que sia en la mia casa.” 36 E lo  
Lv 14,36  mia casa.” 36 E lo prevere manarà  a ell que deneig totas las universes coses 
Lv 15,1  XV 1 E parlà nostro Senyor Déu  a Moysès e Aron dient: 2 –Parlau als fills 
Lv 15,2 –Parlau als fills d’Irrael e digau  a ells: »Home que soferà flux de sperma  
Lv 15,14  colomins, e devant Déu ell vindrà  a la porta del tabernacle del testimoni, e 
Lv 15,20  VII dies. 20 E tothom qui tocharà  a ella sia no nèdeu entrò al vespre; 21 e  
Lv 15,27  serà ensutzat, 27 e qui tocharà  a ella levarà la sua vestimenta, e ell,  
Lv 15,29  sacerdot II tortres o II colomins  a la porta del tabernacle del testimoni,  
Lv 16,1 Capítol XVI 1 E parlà nostro Senyor  a Moysès aprés la mort de abdosos los  
Lv 16,2  e moriren. 2 E manà nostro Senyor  a Moysès e dix: –Parla a Aron ton frare  
Lv 16,2  Senyor a Moysès e dix: –Parla  a Aron ton frare que no intre null temps  
Lv 16,3  una nuu. 3 Mas ab açò vendrà Aron  a la santedat, que oferrà I toro per  
Lv 16,7 ferà star los II cabrits devant Déu  a la porta del tabernacle del testimoni, 8 
Lv 16,8  8 e poserà sorts sobre cascun: un  a Déu, e l’altre a cabrit «na trematran». 
Lv 16,8  sobre cascun: un a Déu, e l’altre  a cabrit «na trematran». 9 E oferrà Aron  
Lv 16,9  Aron aquell qui serà axit en sort  a Déu per peccat, 10 e l’altre cabrit,  
Lv 16,14  devant Déu devés lo propiciatori  a orient. 15 »E com haurà degollat lo  
Lv 16,19  dit, e netegerà ell e santificarà  a ell de totas las inmundícies dels fills  
Lv 16,29  en las albergades. 29 »E açò serà  a vosaltres en fur perdurable: en lo mes  
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Lv 16,31  e afligireu vostres ànimas  a fur de tots temps. 32 »E perdonerà lo  
Lv 16,32  la mà per ço que servescha axí com  a sacerdot per son pare; e aporterà  
Lv 16,33  tabernacle del testimoni e’ncara  a l’altar e als sacerdots [*]. 34 »E açò  
Lv 16,34 e als sacerdots [*]. 34 »E açò serà  a vosaltres fur legítim e perdurable, e  
Lv 16,34  féu axí com manà nostro Senyor Déu  a Moysès. 17,Tit Capítol XVII 1 E parlà  
Lv 17,1  XVII 1 E parlà nostro Senyor  a Moysès dient: 2 –Digues a Aron e a sos  
Lv 17,2  Senyor a Moysès dient: 2 –Digues  a Aron e a sos fills e a tots los fills d’ 
Lv 17,2  a Moysès dient: 2 –Digues a Aron e  a sos fills e a tots los fills d’Irrael e 
Lv 17,2  2 –Digues a Aron e a sos fills e  a tots los fills d’Irrael e digues-los: 
Lv 17,4 fore la albergade, 4 e no l’oferrà  a la porta del tabernacle per oferta a  
Lv 17,4  la porta del tabernacle per oferta  a Déu, digne és de sanch quax axí com qui  
Lv 17,6  la sanch sobre l’altar de Déu  a la porta del tabernacle del testimoni, e 
Lv 17,7  presentalles de totas las coses  a las ýdoles ab las quals són stats  
Lv 17,9  o sacrifici 9 e no hu aporterà  a la porta del tabernacle del testimoni  
Lv 17,9  del testimoni per ço que ofira  a Déu, l’home aquell serà tallat de son  
Lv 17,11  en la sanch és, e jo doné aquella  a vosaltres sobre l’altar meu a perdonar  
Lv 17,11  a vosaltres sobre l’altar meu  a perdonar sobre vostres ànimas, car la  
Lv 18,1  XVIII 1 E parlà nostro Senyor Déu  a Moysès dient: 2 –Parle als fills d’  
Lv 18,2 –Parle als fills d’Irrael e digues  a ells: »Jo sóm Senyor Déu vostro. 3 No  
Lv 18,3  la costuma de la regió de Canahan,  a la qual jo dech amanar a vosaltres, no  
Lv 18,3  Canahan, a la qual jo dech amanar  a vosaltres, no fassau, ni en lurs costums 
Lv 18,6  Déu. 6 »Negun hom no s’acost  a la sanch de son proÿsme per ço que  
Lv 18,14  no revalaràs ni no t’acostaràs  a sa muller, car a tu se conjuny en  
Lv 18,14 ni no t’acostaràs a sa muller, car  a tu se conjuny en parentesch. 15 »No  
Lv 18,21  de la tua sament [*] concegrada  a la ýdola de Moloch, per ço que no  
Lv 18,22 sóm Senyor. 22 »Ab mascle no useràs  a manera de fembra, car gran abominació  
Lv 18,23  ab ella; ni la fembra no s’acost  a bístie ne’s mescla ab ella, car molt és 
Lv 19,1  XVIIIIº 1 E parlà nostro Senyor  a Moysès dient: 2 –Parle a tota la  
Lv 19,2  Senyor a Moysès dient: 2 –Parle  a tota la coŀlecció dels fills d’Irrael e 
Lv 19,2  dels fills d’Irrael e diràs  a ells: »Siau sants car jo sóm sant,  
Lv 19,4  Déu vostro. 4 »No us convertiau  a ýdola ne us fassau déus fonadissos a  
Lv 19,4  ýdola ne us fassau déus fonadissos  a vosaltres, car jo sóm lo Senyor Déu  
Lv 19,5  al Senyor per ço que sia perdonat  a vosaltres, 6 en lo die del vostro  
Lv 19,6  6 en lo die del vostro sacrifichar  a ell sia menjat e’n l’endemà, e lo que  
Lv 19,11  11 »No feràs furt. No mentiràs  a negú. No engans ton proÿsme, 12 ne  
Lv 19,13  sóm Senyor. 13 »No feràs calúmpnia  a ton proÿsme ni no opremes a ell per  
Lv 19,13  a ton proÿsme ni no opremes  a ell per fortse. No romendrà ab tu la  
Lv 19,21  per la sua colpa oferrà al Senyor  a la porta del tabernacle del testimoni I  
Lv 19,22  lo Senyor, e serà reconciliada  a ell e serà-li jaquit son peccat. 23  
Lv 19,23  seran germinats e seran no nèdeus  a vosaltres e no menjareu de aquells. 24  
Lv 19,28 tallareu la vostra carn ni no fareu  a vosaltres algunes figures [*]. Jo sóm  
Lv 19,31  Senyor Déu vostro. 31 »No declineu  a imatges e ab ariolis no requirats, per  
Lv 19,34 terra, quax strany [*], 34 [*] amau  a ell quax axí com a vosaltres matexs, car 
Lv 19,34 [*], 34 [*] amau a ell quax axí com  a vosaltres matexs, car vosaltres fos  
Lv 20,1  XX 1 E parlà nostro Senyor Déu  a Moysès dient: 2 –Açò diràs als fills d’ 
Lv 20,2  si algú derà de la sua sament  a la ýdola de Moloch, de mort morrà; e lo  
Lv 20,3  per ço car donà de la sua sament  a Moloch e ha desonrat lo santuari meu e  
Lv 20,4  que haurà donat de la sua sament  a Moloch e no volran a ell ociure, 5 jo  
Lv 20,4  la sua sament a Moloch e no volran  a ell ociure, 5 jo posaré la mia faç sobre 
Lv 20,5  e tots aquells qui concentiran  a ell per ço que fornicassen ab Moloch, e  
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Lv 20,24  què jo los he en oy. 24 Jo parle  a vosaltres que possaÿschau la terra de  
Lv 20,24  terra de aquells, la qual jo daré  a vosaltres en haretat, terra fluent de  
Lv 20,25  25 donchs, vosaltres depertiu  a vosaltres bístie nèdea de no nèdea, e  
Lv 20,25 moven en terra que jo he amostrades  a vosaltres que són no nèdeas. 26 »E sereu 
Lv 20,26  són no nèdeas. 26 »E sereu sants  a mi, car jo sóm sant. Jo sóm Senyor qui  
Lv 20,26  Jo sóm Senyor qui he depertits  a vosaltres de tots los pobles per ço que  
Lv 21,1  XXI 1 E dix nostro Senyor Déu  a Moysès: –Parla als sacerots fills de  
Lv 21,1 als sacerots fills de Aron e digues  a ells: »Lo sacerdot no sia ensutzat en  
Lv 21,3  3 e sor verge que no és acostada  a marit; 4 mas en príncep de son poble no  
Lv 21,6  tallements, 6 car sants seran  a lur Déu e no ensutzen lo nom d’ell, e  
Lv 21,8  jo sóm sant, Senyor que santifich  a vosaltres. 9 »E si filla de sacerdot  
Lv 21,9  serà presa en adulteri e desonrerà  a son pare, sia cremada per foch. 10 »E lo 
Lv 21,11 no squins las suas vestidures, 11 e  a negun mort no intre de tot en tot;  
Lv 21,15  jo sóm lo Senyor Déu qui santifich  a ell. 16 E parlà nostro Senyor a Moysès  
Lv 21,16  a ell. 16 E parlà nostro Senyor  a Moysès dient: 17 –Parla a Aron: »Home de 
Lv 21,17  Senyor a Moysès dient: 17 –Parla  a Aron: »Home de la tua sament per  
Lv 21,21  de Aron que hauran res de açò [*]  a oferir lo sacrifici al Senyor ni pans al 
Lv 21,23  lo vel del santuari ne no s’acost  a l’altar, per ço car màcula ha e no deu  
Lv 21,23  Jo sóm lo Senyor qui santifich  a vosaltres. 24 E açò dix Moysès a Aron e  
Lv 21,24  a vosaltres. 24 E açò dix Moysès  a Aron e a sos fills e a tots los fills d’ 
Lv 21,24  24 E açò dix Moysès a Aron e  a sos fills e a tots los fills d’Irrael,  
Lv 21,24  dix Moysès a Aron e a sos fills e  a tots los fills d’Irrael, axí com li fou 
Lv 22,1  22,Tit  1 E parlà nostro Senyor  a Moysès dient: 2 –Parle a Aron e als  
Lv 22,2  Senyor a Moysès dient: 2 –Parle  a Aron e als fills d’aquell que’s  
Lv 22,4  coses que són santifichades  a mi entrò que sia sanat. Qui tocharà  
Lv 22,9  per ço que no siau sotmesos  a peccat e que no muyrau en lo santuari  
Lv 22,9  Jo sóm lo Senyor que santifich  a ells. 10 »Negun hom strany no menjarà de 
Lv 22,12  del sacerdot serà dada per muller  a algú del poble, no menjarà de aquellas  
Lv 22,17  XXII 17 E parlà nostro Senyor Déu  a Moysès dient: 18 –Parle a Aron e a sos  
Lv 22,18  Déu a Moysès dient: 18 –Parle  a Aron e a sos fills, e diràs a ells e a  
Lv 22,18  a Moysès dient: 18 –Parle a Aron e  a sos fills, e diràs a ells e a tots los  
Lv 22,18  a Aron e a sos fills, e diràs  a ells e a tots los fills de Yrrael: »Hom  
Lv 22,18  e a sos fills, e diràs a ells e  a tots los fills de Yrrael: »Hom de la  
Lv 22,21  qui oferrà sacrifici pacificable  a Déu, o oferrà sos vots [*], axí de bous  
Lv 22,22  ne no fassau perfum de aquell  a nostro Senyor sobre lo ceu altar. 23 »E  
Lv 22,23 talladas las orellas e la coha, mas  a pagar los vots no podeu fer. 24 Ab negun 
Lv 22,26  26 E parlà nostro Senyor Déu  a Moysès dient: 27 –Bous e ovellas e  
Lv 22,27  die vuytè d’equí avant seran bons  a oferir al Senyor. 28 E bou e ovella no  
Lv 22,33  la terra de Egipte per ço que fos  a vosaltres en Déu. Jo sóm lo Senyor Déu.  
Lv 23,1  23,Tit  1 E dix nostro Senyor Déu  a Moysès: 2 –Digues als fills d’Irrael:  
Lv 23,8  8 mas ofarreu en foch sacrificis  a Déu per VII dies, e lo die VIIè serà  
Lv 23,9  XXIII 9 E parlà nostro Senyor  a Moysès dient: 10 –Parle als fills d’  
Lv 23,10 –Parle als fills d’Irrael e digues  a ells: »Com sereu intrats en la terra la  
Lv 23,10  en la terra la qual jo donaré  a vosaltres e segareu vostra segade,  
Lv 23,11 ço que sia acceptable per vosaltres  a Déu. E en altre die del dissapte lo  
Lv 23,12 Déu I moltó de I any en presentalla  a nostro Senyor. 13 E oferreu ab ell II  
Lv 23,14  die que portareu lo sacrifici  a vostre Déu. Manament és perdurable en  
Lv 23,16  VII setmanes plenas 16 entrò  a l’altre die de la setmane cetena, ço  
Lv 23,23  vostro. 23 E parlà nostro Senyor  a Moysès dient: 24 –Parla als fills d’  
Lv 23,24 mes, en lo primer die del mes, serà  a vosaltres lo die del dissapte en  
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Lv 23,26  Senyor. 26 E dix nostro Senyor Déu  a Moysès: 27 –En lo desè die de aquest mes 
Lv 23,28  és de perdonansa per ço que perdó  a vosaltres lo Senyor Déu vostro. 29 Tota  
Lv 23,31  die, e açò serà fur perdurable  a vosaltres en totas vostres generacions e 
Lv 23,33  dissapte. 33 E parlà nostro Senyor  a Moysès dient: 34 –Parla als fills d’  
Lv 23,34  dels Tabernacles per VII dies  a nostro Senyor. 35 »Lo die primer serà  
Lv 23,36  e molt sant, e oferreu holocausts  a nostro Senyor, e açò serà a vosaltres en 
Lv 23,36  a nostro Senyor, e açò serà  a vosaltres en fur, e no fareu neguna obre 
Lv 23,38  per vot e ço que de grat donau  a nostro Senyor. 39 »E en lo XV die del  
Lv 23,41  per VII dies en l’any, per fur  a tostemps en las generacions vostres. E  
Lv 23,43  los fills d’Irrael com treguí  a ells de terra de Egipte. Jo sóm lo  
Lv 24,1  XXIIII 1 E dix nostro Senyor Déu  a Moysès: 2 –Mana als fills d’Irrael que  
Lv 24,2  als fills d’Irrael que aporten  a tu oli de olives molt pur e luent a ops  
Lv 24,2 a tu oli de olives molt pur e luent  a ops de inluminar las lànties 3 qui són  
Lv 24,3  vespre entrò al matí, e açò serà  a vosaltres fur perdurable e en vostres  
Lv 24,7  sia pa en remebrament de sacrifici  a Déu. 8 »E cascun dissapte muderàs aquell 
Lv 24,11  e maldigués aquell, fou amanat  a Moysès. E la mare d’aquell era apellada 
Lv 24,13  ell. 13 E parlà nostro Senyor Déu  a Moysès 14 dient: –Fé anar lo flastomador 
Lv 24,19  19 »E qui ferà alguna màcula  a alguns de sos ciutadans, axí com ell  
Lv 24,19  ciutadans, axí com ell haurà fet  a ell sia fet: 20 Trenchadura per  
Lv 24,23  axí com nostro Senyor havia manat  a Moysès. 25,Tit Capítol XXV 1 E parlà  
Lv 25,1  XXV 1 E parlà nostro Senyor Déu  a Moysès en lo munt de Sinaý dient: 2  
Lv 25,2 –Parla als fills d’Irrael e digues  a ells: »Com sareu intrats en la terra la  
Lv 25,5  las tuas promícias no cullas quax  a manera de venemar, car aquell any és  
Lv 25,6 la terra. 6 E’n lo VIIèn any seran  a vosaltres en menjar, a tu e a ton  
Lv 25,6  any seran a vosaltres en menjar,  a tu e a ton servent e a ta serventa e a  
Lv 25,6 seran a vosaltres en menjar, a tu e  a ton servent e a ta serventa e a ton  
Lv 25,6  en menjar, a tu e a ton servent e  a ta serventa e a ton logater e a l’  
Lv 25,6  e a ton servent e a ta serventa e  a ton logater e a l’estrany que  
Lv 25,6  e a ta serventa e a ton logater e  a l’estrany que palegrineja ab tu, 7 e  
Lv 25,8  menjaran ab tu. 8 »E nombreràs  a tu VII setmanes d’anys, ço és, VII  
Lv 25,10  aquell és jubileu; l’home tornerà  a la sua posseció, e cascú tornerà a la  
Lv 25,10  a la sua posseció, e cascú tornerà  a la sua companya, 11 car l’any és de  
Lv 25,14  possacions. 14 E com feràs venda  a qualsevulla de tos ciutadans o compreràs 
Lv 25,15 15 e segons compte dels fruyts vena  a tu. 16 E aytant com més any romandrà  
Lv 25,16  e lo temps dels fruyts venan  a tu. 17 Negun de vosaltres no aflegescha  
Lv 25,17 17 Negun de vosaltres no aflegescha  a l’altre, mas cascú de vosaltres tema  
Lv 25,19  fruyt, dels quals menjareu entrò  a sadollament, e stareu ab fiansa sobre  
Lv 25,21  21 jo daré la mia benedicció  a vosaltres en l’any sizè, e dar-vos- 
Lv 25,21  -vos-he tant de blat que bast  a III anys. 22 E sembrareu en l’any VIIIè 
Lv 25,26  e porà trobar aquell matex preu  a rembre-la, 27 compteran lo fruyt de  
Lv 25,28  lo comprador açò que compre entrò  a l’any jubileu; e en aquell, emperò,  
Lv 25,31 remuda, en l’any jubileu retornerà  a son senyor. 32 »Emperò cases de levitans 
Lv 25,33 rembre. 33 E si no las han remudes,  a l’any jubileu torneran a ells, car las  
Lv 25,33  remudes, a l’any jubileu torneran  a ells, car las casas dels levins que fora 
Lv 25,37  37 No deràs la tua moneda ab usura  a ell, ne la sobreabundància dels fruyts  
Lv 25,38 sóm lo Senyor Déu vostro qui aduguí  a vosaltres de la terra de Egipte per ço  
Lv 25,38 la terra de Egipte per ço que donàs  a vosaltres la terra de Canahan per ço que 
Lv 25,39  e per açò ell vendrà si matex  a tu, no l’opremes axí com a catiu, 40  
Lv 25,39  matex a tu, no l’opremes axí com  a catiu, 40 mas axí com a logater, car  
Lv 25,40  axí com a catiu, 40 mas axí com  a logater, car avidedís serà ab tu entrò  
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Lv 25,41  poder ab sos infants e retornerà  a son parentat e a la possació de sos  
Lv 25,41  e retornerà a son parentat e  a la possació de sos pares; 42 car ells  
Lv 25,42  ells són mos servents e jo treguí  a ells de terra de Egipte. E no vendràs  
Lv 25,44  Déu. 44 »Servents e serventas sían  a vosaltres de las nacions que són entorn  
Lv 25,47  per pobresa e vendrà si matex  a algú dels stranys o dels palegrins qui  
Lv 25,50  del temps de la sua venda entrò  a l’any jubileu, e la moneda per la qual  
Lv 25,51 e si son loguer no basta, ans n’ha  a servir enchara, servescha tants anys tro 
Lv 25,52  los anys que haurà més servit tro  a l’any jubileu, e sia-li retut lo preu 
Lv 26,1 sóm lo Senyor Déu vostro. No fessau  a vosaltres ýdolas ni entretallaments, ni  
Lv 26,1  la vostra terra per ço que adoreu  a ella, car jo sóm lo Senyor Déu vostre. 2 
Lv 26,6  en la terra vostra, 6 e daré pau  a vosaltres, e dormireu e no serà qui us  
Lv 26,7  vostros enamichs, e cauran  a glay devant vosaltres, 8 e V de  
Lv 26,8  vostros enamichs devant vosaltres  a glay. 9 E jo vos guardaré e fer-vos- 
Lv 26,11  enmig de vosaltres, e no avorrirà  a vosaltres la mia ànima, 12 e jo iré  
Lv 26,13 sóm lo Senyor Déu vostro que aduguí  a vosaltres de la terra de Egipte per ço  
Lv 26,13  de Egipte per ço que no servísseu  a ells, e qui trenquí las cadenas entorn  
Lv 26,16  16 jo faré aquestas coses  a vosaltres: »Jo vesitaré a vosaltres  
Lv 26,16  coses a vosaltres: »Jo vesitaré  a vosaltres soptosament en torbament, en  
Lv 26,18  18 »E si per açò no obeyreu  a mi, en vostros castigaments jo daré mal  
Lv 26,19  e per vostra durícia, e donaré  a vosaltres cel dur desobre com a ferro e  
Lv 26,19  a vosaltres cel dur desobre com  a ferro e la terra d’aram, 20 e tornerà a 
Lv 26,20  e la terra d’aram, 20 e tornerà  a no-res vostra fortsa. E vostre terra  
Lv 26,21  ab mi en duresa ni no voleu oyr  a mi, jo anediré sobre vosaltres plagues a 
Lv 26,21  jo anediré sobre vosaltres plagues  a VII dobles per rahó de vostros peccats,  
Lv 26,22  de vostros peccats, 22 e trematré  a vosaltres bísties salvatges que  
Lv 26,22  vosaltres e vostres bísties, e  a poquesa tornerà tot ço del vostro, e  
Lv 26,26  coent los pans e retran aquells  a pes, e menjareu e no us sadollareu. 27  
Lv 26,33  foren habitadors de aquella. 33 E  a vosaltres scamparé entre las gents, e  
Lv 26,34  despoblades. 34 »E adonchs plaurà  a la terra los ceus dissaptes e tots los  
Lv 26,37  sobre sos frares axí com si fugien  a batalla. Negú de vosaltres no goserà  
Lv 26,40  lurs mals per la falcia que feren  a mi e per ço car anaren contre mi. 41 E  
Lv 26,43  [*] fou lexade per ells complauran  a si los dissaptes ceus, e soferrà soledat 
Lv 26,45  meu fermament primer, com aduguí  a ells de terra de Egipte devant las gents 
Lv 27,1  1 E parlà nostro Senyor Déu dient  a Moysès: 2 –Parle als fills d’Irrael:  
Lv 27,2 fills d’Irrael: »Home que ferà vot  a Déu e obliguerà la sua ànima, donerà lo  
Lv 27,3  anys, donerà L sicles d’argent  a la masura del santuari; 4 e si és  
Lv 27,5  ’n XXX. 5 E si serà de V anys tro  a XX, lo mascle derà XX cicles, e la  
Lv 27,6  fembra, X. 6 E si és de I mes tro  a V anys, lo mascle derà V cicles, e la  
Lv 27,8  si seran pobres que no puguen star  a la dita stimació, staran devant lo  
Lv 27,10  sant 10 e no ho porà mudar, ço és  a saber, bo per àvol ni mal per bo, car si 
Lv 27,10  per què és cambiat serà concegrat  a nostro Senyor. 11 Negun animal inmunde  
Lv 27,11  animal inmunde no’s pot degollar  a Déu. E si algú fa vot de adur-ho  
Lv 27,14  de la sua casa que la santificharà  a Déu, concidererà lo sacerdot aquella si  
Lv 27,20 si no’l volrà rembre, mas que serà  a algun altre venut, d’equí avant no’l  
Lv 27,21  any jubileu, car santifichad serà  a Déu, e és possació concegrada, e pertany 
Lv 27,25  del santuari. Sia pesat lo cicle  a XX malles. 26 »Los primers nats que  
Lv 27,27  E si no’l vol rembre, vene’l  a altre per aytant com dabans serà stimat. 
Lv 27,28  dabans serà stimat. 28 »Tot ço que  a Déu serà concegrat, sia home o animal o  
Lv 27,32  las dècimes, seran santifichades  a nostro Senyor. 33 No tries ni bo ni mal, 
Ex 2,9  anà la massipa e apellà sa mare. 9  A la qual dix la filla de Farahó: –Prin  
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Ex 2,20  a nostras ovellas. 20 E ell dix:  –A on és? Per què’l na jaquís anar? [*].  
Ex 5,8  vagen-hi ells e cúllan rostoy. 8  A manera de las teulas que primer fèyan  
Ex 23,3 per ço que pertesques de veritat. 3  A pobre no hauràs mercè en judici. 4 »Si  
Ex 23,7  t’abaxaràs al judici del pobre. 7  A falcies fugiràs, e no auciuràs lo noent  
Ex 30,30  las tocharà santifichat serà. 30  A Aron e a sos fills untaràs e  
Ex 33,1  a Abraam e Isach e Jacob e diguí:  “A la tua sament la daré.” 2 E trematré  
Lv 18,19  la sua vergonya mentre viurà. 19  »A la fembra que haurà de ses mèstrues  
Ex 1,1  de Yrrael qui entraren en Egipte  ab Jacob, e cascú era ab sa companya: 2  
Ex 1,1  en Egipte ab Jacob, e cascú era  ab sa companya: 2 Rubèn, Simeon, Leví,  
Ex 2,19 de la mà dels pastors, e pohà aygüe  ab nós e donà a beura a nostras ovellas.  
Ex 2,21  fou vengut, jurà Moysès que staria  ab ell. E pres Sephorà, filla del  
Ex 2,24  ’s de la covinensa que havia feta  ab Abraam e ab Ysach e ab Jacob, 25 e  
Ex 2,24  que havia feta ab Abraam e  ab Ysach e ab Jacob, 25 e guardà los fills 
Ex 2,24  havia feta ab Abraam e ab Ysach e  ab Jacob, 25 e guardà los fills de Yrrael  
Ex 3,12  de Egipte? 12 E dix Déu: –Jo seré  ab tu, e aquest senyal hauràs que jo t’he 
Ex 4,12  sóm jo? 12 Vé, donques, e jo seré  ab tu en la tua bocha, e ensenyar-t’he  
Ex 4,25  e tochà sos peus e dix: «Tu est  ab mi spos de peccats», 26 e lexà’l anar  
Ex 6,4  Adonay no afreturà a ells; 4 e fiu  ab ells covinensa que’ls donàs la terra  
Ex 6,11  e dix: 11 –Entra en Egipte e parla  ab Farahó, rey de Egipte, que lex anar los 
Ex 7,17  sabreu que Senyor sóm. Jo fariré  ab la mia mà l’aygüe del flum e tornar- 
Ex 7,22  axí los encantadors dels egipcians  ab lur encantament, e fou endureÿt lo cor  
Ex 8,2  jo faré tots los teus térmans  ab granotas, 3 [*] qui pugeran e intraran  
Ex 8,5 Senyor a Moysès: –[*] Stin ta verga  ab la tua mà sobre los flums e sobre los  
Ex 8,18  encantadors volguéran-ho fer axí  ab lur encantament, que fóssan moscallons, 
Ex 9,15  mia mà e jo fariré tu e ton poble  ab pastilència, e parireu de la terra, 16  
Ex 10,9 9 E dix Moysès: –Ab nostros fills e  ab nostres fillas e ab nostres mullers e  
Ex 10,9 nostros fills e ab nostres fillas e  ab nostres mullers e ab nostres ovellas e  
Ex 10,9  fillas e ab nostres mullers e  ab nostres ovellas e ab nostre bestiar  
Ex 10,9  mullers e ab nostres ovellas e  ab nostre bestiar irem, car és festa del  
Ex 10,13  cremant atelà la terra de Egipte  ab las lagostas que hy aportà, 14 qui  
Ex 10,24  romanguen, e vostres infants vagen  ab vosaltres. 25 E dix Moysès: –¿Hòstias e 
Ex 10,26  Déu nostro? 26 Tot lo bestiar irà  ab nós; no romandrà una ungle de aquellas  
Ex 12,4  pendran son veý qui li stà prop,  ab tants que hy púgan bastar a menjar l’  
Ex 12,8  aquella nit en ast, e pans alizos  ab letugues salvatges. 9 E no menjareu res 
Ex 12,9  aygüe, mas rostit al foch; lo cap  ab los peus e ab los budells menjareu, mas 
Ex 12,9  al foch; lo cap ab los peus e  ab los budells menjareu, mas la bocha no  
Ex 12,10  d’ell na roman, cremar-ho-heu  ab foch. 11 E menjar-ho-heu axí: los  
Ex 12,38 no podia hom nombrar, qui’s mesclà  ab ells, e ovellas e altre bestiar molt e  
Ex 12,51  de Yrrael de la terra de Egipte  ab la sua fort mà per lurs companyes.  
Ex 13,13  de l’home de tos fills rembràs  ab preu. 14 E quant ta demanarà ton fill,  
Ex 13,19  E aportà Moysès los ossos de Josep  ab si, per ço com havia conjurats los  
Ex 13,19  -vos-na los meus ossos de aquí  ab vosaltres.» 20 E anaren de Sochot e  
Ex 14,6  la sua carreta e tot lo seu poble  ab si, 7 e amenà DC carretas triades de  
Ex 14,19  las albergades de Yrrael. E anava  ab ells ensemps una culumpna de nuu, e  
Ex 15,19  [*], 19 car lo cavall de Farahó  ab sos carros e ab sos cavallers entrà en  
Ex 15,19 lo cavall de Farahó ab sos carros e  ab sos cavallers entrà en la mar [*], e  
Ex 15,20  Maria profatitzà, sor de Moysès,  ab l’alduf en la mà, e isquéran aprés  
Ex 15,20 en la mà, e isquéran aprés ella [*]  ab aldufs, 21 ab què cantaren e dèyan:  
Ex 15,21  aprés ella [*] ab aldufs, 21  ab què cantaren e dèyan: Cantem a nostro  
Ex 16,3  perquè ocies tota la moltitut  ab fam? 4 E dix nostro Senyor a Moysès:  
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Ex 17,2  al poble. 2 E barallà’s lo poble  ab Moysès e dix: –Done’ns aygüe que  
Ex 17,2 respòs Moysès: –Per què us barallau  ab mi? Per què temptau a nostro Senyor? 3  
Ex 17,5  Moysès: –Vé devant lo poble e pren  ab tu los fills de Yrrael, e la verga ab  
Ex 17,5  tu los fills de Yrrael, e la verga  ab què ferist lo flum porta en ta mà, e vé 
Ex 17,7  e diguéran: «¿És nostro Senyor  ab nós o no?» 8 E vench Amalech e combaté  
Ex 17,13  encalsà Amalech e lo seu poble  ab spasa. 14 E dix nostro Senyor a Moysès: 
Ex 18,6  a tu, e ta muller e II fills teus  ab ella. 7 E ell isqué a carrera a son  
Ex 18,7  e seludaren-sa la un a l’altre  ab paraules de pau. E quant fou intrat en  
Ex 18,18  guastat tu e aquest poble qui és  ab tu. Aquest afer major és que tu no’l  
Ex 18,19  paraulas e mon concell, e serà Déu  ab tu: sias al poble en açò qui a Déu  
Ex 19,13  mà no’l tocharà, abans serà mort  ab pedres o ab dart, e sia bístie o home  
Ex 19,13  abans serà mort ab pedres o  ab dart, e sia bístie o home no viurà.” E  
Ex 19,18  com nostro Senyor hi era davallat  ab foch, e pujava en lo munt lo fum axí  
Ex 19,19  forn, e era lo munt pahorós, 19 e  ab lo so del corn a poch a poch en major.  
Ex 19,24  e pujar-hi-has tu e Aron  ab tu. Als sacerdots e als pobles no  
Ex 20,14 13 »No auciuràs. 14 »No hauràs afer  ab fembra que no sia ta muller. 15 »No  
Ex 21,3 grat. 3 Ab aytal vestidura n’ischa  ab la qual entrà; e si ha muller, la  
Ex 21,4  seran de son senyor, e ell axirà  ab son vestir. 5 E si diu lo servent: “Jo  
Ex 21,6  foredar-li-ha la una orella  ab una alena, e serà-li servent per  
Ex 21,18  barellaran e la un fér a l’altre  ab pedra o ab puny, e aquell no morrà mas  
Ex 21,18  e la un fér a l’altre ab pedra o  ab puny, e aquell no morrà mas geurà al  
Ex 21,19 geurà al lit, 19 si se’n va defora  ab un bastó i’s leu, no n’haurà mal lo  
Ex 21,20  ferirà son servent o sa serventa  ab verga e morrà en sa mà, serà culpable  
Ex 21,28  anar franchs. 28 »E si lo bou  ab son corn ferirà home o fembre [*], lo  
Ex 21,28 home o fembre [*], lo bou serà mort  ab pedres e no menig negú de sa carn, mas  
Ex 21,29  hom o fembra, lo bou serà mort  ab pedres e lo senyor del bou tembé; 30 e  
Ex 21,32  al senyor, e lo bou serà mort  ab pedres. 33 E si negú obre sija o  
Ex 21,36  E si sabia que lo bou fos feridor  ab corn e no’l guarda son senyor, retrà  
Ex 22,16  qui encara no sia sposada e dorm  ab ella, dar li ha axovar e pendrà-la  
Ex 22,19  que visquen. 19 »E qui jaurà  ab bístia, de mort morrà. 20 »E qui  
Ex 22,25 préstich al meu poble pobre qui stà  ab tu, no li contresteràs que li fasses  
Ex 22,25  li fasses fortsa, ni l’opembràs  ab usures. 26 »E si prens panyora de ton  
Ex 22,27  de què’s cobre e no n’ha altre  ab què’s dorme; si crida a mi, oyr-l’  
Ex 22,30  axí matex feràs: VII dies sia  ab sa mare, e al VIIIèn die lo retràs. 31  
Ex 23,5  no te n’iràs, mas levar-l’has  ab ell. 6 »E no t’abaxaràs al judici del  
Ex 23,9 gíran las paraulas dels justs. 9 »E  ab palagrí no seràs trist, car vosaltres  
Ex 23,19 Senyor Déu teu. »E no couràs cabrit  ab let de sa mare. 20 »Jo’t trematré mon  
Ex 23,32 devant vosaltres. 32 Tu no feràs fe  ab ells ni ab lurs déus; 33 ni no  
Ex 23,32  32 Tu no feràs fe ab ells ni  ab lurs déus; 33 ni no habitaran en la tua 
Ex 24,2  hi acostaren ni lo poble no muntà  ab ell. 3 E adonchs vench Moysès e retornà 
Ex 24,8  sanch de la covinensa que féu Déu  ab vosaltres sobre totas las tuas  
Ex 24,14  que tornem a vosaltres. Ja haveu  ab vosaltres Aron [*], e si neguna carela  
Ex 25,20  las cares. Aquest és lo cobertor  ab què’l cobriràs, 21 en què posaràs lo  
Ex 25,24 colzo e mig, 24 e deurar-la-has  ab or molt pur. E feràs entorn de aquella  
Ex 25,33  la un costat e III de l’altre; 33  ab III forats qui sían a manera de nou en  
Ex 25,36  e los canons de aquell seran tots  ab martell stoserats d’or pur. 37 E feràs 
Ex 25,39  pur. 39 Tot lo pes del canalobre  ab tots los seus vexells haurà I quintar  
Ex 26,4  ajustament semblant se ajustaran 4  ab V cordes de seda al costat, e al cap de 
Ex 26,6  6 E feràs L sercles o anells d’or  ab los quals los vels de las cortines se  
Ex 26,10  una saga perquè’s puguen ajustar  ab l’altre [*]. 11 L fermays o botons de  
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Ex 26,11  11 L fermays o botons de matall  ab los quals sían ajustades las bagues, e  
Ex 26,17 la taula II encastadures sían fetas  ab què s’ajust la una taula ab l’altre;  
Ex 26,17  fetas ab què s’ajust la una taula  ab l’altre; en aquesta guisa totas las  
Ex 26,31  per II vegades tint, de bis retort  ab obre de agulla e test de bella vanetat, 
Ex 27,10  C colzos de lonch, 10 e XX colones  ab atrestants fonaments de aram, qui  
Ex 27,11  de aram, e los caps d’argent  ab lurs entretalladures. 12 En la amplesa  
Ex 27,16  d’agulla, e haurà IIII colones  ab aytants fonaments. 17 Totas las colones 
Ex 28,1  »E ajustaràs a tu Aron, ton frare,  ab sos fills del mig dels fills de Yrrael, 
Ex 28,14 d’or molt pur qui s’ajusta la una  ab l’altre [*]. 15 »E feràs lo recional  
Ex 28,15  15 »E feràs lo recional del judici  ab obra texida e polida, segons la  
Ex 28,28  del sobremuscle 28 se strenyarà  ab sos anells del sobremuscle ab la sàvena 
Ex 28,28  ab sos anells del sobremuscle  ab la sàvena de jacint, per ço que la  
Ex 28,37  Senyor sant”, 37 e’l ligaràs  ab sàvana de jacint e serà [*] la mitra 38 
Ex 28,41  a Aron, ton frare, e a sos fills  ab ell, e sagraràs las mans de tots,  
Ex 29,2  d’ous†, e crespells alizos  ab oli; e feràs tot açò de forment. 3 E  
Ex 29,4  e quant hauràs levat lo pare  ab los fills ab aygüe, 5 vestiràs Aron de  
Ex 29,4  hauràs levat lo pare ab los fills  ab aygüe, 5 vestiràs Aron de sos vestits,  
Ex 29,5  e de reonal, e strènyer-ho-has  ab lo braguer; 6 e poseràs la tiara en son 
Ex 29,8  de gonellas de li, e senyràs  ab braguer, 9 a Aron e a sos fills, e  
Ex 29,12  has sobre las colones de l’altar  ab ton dit, e l’altre sanch scamparàs  
Ex 29,18  son cap, 18 e oferràs tot lo moltó  ab ancens sobre l’altar, e oferta és de  
Ex 29,28 ’l costat que pertís del moltó, 28  ab què has comensat [*] a Aron e a sos  
Ex 29,34  pa tro al matí, cremar-ho-has  ab foch; no seran menjades car  
Ex 29,40  desena part de una fogassa untada  ab oli que haja masura la quarta part de  
Ex 29,44  lo tabernacle del testimoni  ab l’eltar, e Aron e sos fills per ço que 
Ex 30,18  e dix: 18 –Feràs un bací de aram  ab son fonament per levar, e posar-l’  
Ex 30,27  archa del testament, 27 e la taula  ab sos vaxells, e lo canelobre e sos  
Ex 30,35 timiama composta de ungüent mesclat  ab gran studi e pur e digne de  
Ex 31,8  vaxells, e lo canalobre fort bell  ab los ceus vaxells, e l’altar de  
Ex 31,9  e tots lurs vaxells, e làbit  ab tot son fondament, 10 e vestiduras  
Ex 31,18  que éran de pedra, scritas  ab lo dit de Déu. 32,Tit Capítol XXXVIII 1 
Ex 33,3  corre let e mel, car jo no pujarè  ab tu, que lo poble és de dur cap, que per 
Ex 33,9 la porta de la tenda, a parlava Déu  ab Moysès. 10 E vèyan-ho tots que la  
Ex 33,12  e no’m mostres qui trematràs  ab mi, e majorment com hages dit: “Conegut 
Ex 33,16 trobada gràcia devant tu, si no vas  ab nós per ço que siam glorificats de tots 
Ex 33,21  21 E puxes dix: –Tu has parlat  ab mi. Stà sobre la pedra, 22 e quant  
Ex 33,22  al forat de la pedra e defendré’t  ab la mia mà dreta tro que sia passat, 23  
Ex 34,2  tantost al munt de Sinaý. E staràs  ab mi al cap del munt; 3 e negú no hy puig 
Ex 34,3  cap del munt; 3 e negú no hy puig  ab tu ni s’hi acost en tot lo munt, ne  
Ex 34,5  E quant nostro Senyor fou devallat  ab la nuu, stech Moysès [*] e apellà l[o]  
Ex 34,9  tu, Senyor, prech-te que vages  ab nós, car lo poble és de dur cap, e que  
Ex 34,12  e farizeu e aveu. 12 Guarda’t que  ab los stranys stadans de aquella terra  
Ex 34,15  15 No fasses amistat ni covinensa  ab los hòmens de aquellas regions, e negú  
Ex 34,15  no t’apell quant hauran fornichat  ab lurs déus e hauran adorat lurs ymatges  
Ex 34,16  que, pus que ellas hauran fornicat  ab lurs déus e hauran adorat lurs ymatges, 
Ex 34,20 20 Lo primer fill de l’aze rembràs  ab ovella, e si no deràs preu per ell,  
Ex 34,26  Senyor Déu teu. »No couràs cabrit  ab let de sa mare. 27 E dix nostro Senyor  
Ex 34,28 e a Yrrael. 28 E stigué allí Moysès  ab nostro Senyor XXXX dies e XXXX nits,  
Ex 34,34  a nostro Senyor Déu e parlava  ab ell, levave’s lo vel entrò que axia, e 
Ex 34,35  altre vegada sa cara com parlava  ab ells. 35,Tit Capítol XXXXI 1 E quant  
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Ex 35,13 vel qui devant li penig, 13 e taula  ab forrellats [*], i pans [*], 14 e  
Ex 35,16  de holocaust e grazala de aram  ab forrellats e ab sos vaxells, e lo bací  
Ex 35,16  e grazala de aram ab forrellats e  ab sos vaxells, e lo bací ab sos  
Ex 35,16  e ab sos vaxells, e lo bací  ab sos fonaments, 17 e cortinas del palau, 
Ex 35,19  del vestiari, 18 [*] 19 e vestits  ab què hom se vista al ministeri del  
Ex 35,22  del testimoni [*]. 22 E los hòmens  ab las fembras donaren tot ço qui era a  
Ex 35,29  29 Tots los hòmens e las fembras  ab pensa humil oferían dons per ço que  
Ex 36,13  L cercles d’or que s’agafassen  ab las ances de las cortines e que’n fos  
Ex 36,18 a l’altre, 18 e L civellas de aram  ab què’s lessàs lo terrat e que’n fos  
Ex 36,22  taula per ço que la una se ajustàs  ab l’altre; axí ho féu en totas las  
Ex 36,24  E havia XX taulas envés migdie, 24  ab XXXX vazos d’argent, e II vazos havia  
Ex 36,26  ves aguiló, féu XX taulas 26  ab XXXX vazos d’argent, II vazos per  
Ex 36,36  de fust de setim, e deurà-las  ab los caps e féu los vazos d’elles d’  
Ex 36,38 e de bis retort [*], 38 e V colones  ab V caps que cobrí d’or, e féu-na V  
Ex 37,19  abre, sparullas ensemps e liris;  ab obre agual de VI abres que axien del  
Ex 37,24  pesava I besant d’or lo canalobre  ab tots sos vexells. 25 E féu altar de  
Ex 37,26  26 E vestí’l d’or fort bell  ab graella [*] e ab corns. 27 E féu-li  
Ex 37,26 ’l d’or fort bell ab graella [*] e  ab corns. 27 E féu-li corona d’or  
Ex 38,8  dins [*]. 8 E féu lo bací d’aram  ab son vas dels spills e las fembras qui  
Ex 38,10  C colzos, 10 e [*] colonas de aram  ab lurs vazos; als caps de las colones e  
Ex 38,12  de L colzos, e X colonas de aram  ab lurs vazos, e los caps de las colonas  
Ex 38,17 éran de argent, e los caps d’ellas  ab lurs entretellaments, d’argent. E  
Ex 38,19  colonas foren IIII a la intrada,  ab basses de aram, e los caps e las  
Ex 38,23  axí com nostro Senyor ho manà, 23  ab son companyó Haliap, fill de Sizamach,  
Ex 38,30  del testimoni, e altar de aram  ab sa grasella ab tots los vaxells que ab  
Ex 38,30  e altar de aram ab sa grasella  ab tots los vaxells que ab ús d’ells sa  
Ex 38,30 sa grasella ab tots los vaxells que  ab ús d’ells sa tànyan, 31 e los vazos  
Ex 39,3 fils per ço que’s poguéssan tòrcer  ab [*] colors, 4 e dues vores qui s’  
Ex 39,5  a l’altre costat dels caps, 5 [*]  ab aquellas colors, axí com havia manat  
Ex 39,26  a Aron e a sos fills, 26 e mitres  ab coronetas de bis, 27 e braguers de li,  
Ex 39,30  de nostro Senyor»; 30 strenyéran  ab la mitre ab sàvena de jacint, axí com  
Ex 39,30  Senyor»; 30 strenyéran ab la mitre  ab sàvena de jacint, axí com manà Déu a  
Ex 39,35  e archa [*] e oracle, 35 e taula  ab vaxells e ab pans [*], 36 e ab  
Ex 39,35  e oracle, 35 e taula ab vaxells e  ab pans [*], 36 e ab canalobres e ab  
Ex 39,36  ab vaxells e ab pans [*], 36 e  ab canalobres e ab luernas e lurs obres ab 
Ex 39,36 e ab pans [*], 36 e ab canalobres e  ab luernas e lurs obres ab oli, 37 e altar 
Ex 39,36  e ab luernas e lurs obres  ab oli, 37 e altar d’or e ungüent e  
Ex 39,39  [*] e tots sos vaxells, e labis  ab son vas, e las tendas del palau, e las  
Ex 39,39 las tendas del palau, e las colonas  ab lus vazos, 40 e tenda a l’intrant del  
Ex 39,40  40 e tenda a l’intrant del palau  ab sas cordas [*]; res dels vaxells no hy  
Ex 40,4  sobre ella [*]. Lo canalobre starà  ab sas luernas. 5 E l’altar d’or ab què  
Ex 40,5  ab sas luernas. 5 E l’altar d’or  ab què’s sacrifica l’encens, devant l’  
Ex 40,9  e untar-n’has lo tabernacle  ab los vaxells per ço que sia santificat,  
Ex 40,11  e tots sos vaxells, 11 [*] sacrets  ab oli de unció, per ço que sían sants  
Ex 40,12  del testimoni, e levar-s’han  ab aygüe, 13 e vestir los has de santas  
Lv 1,9  9 los budells e los peus levats  ab aygüe, e sacrificarà-ho el sacerdot  
Lv 1,13 13 e los budells e los peus levaran  ab aygüe, e lo sacerdot oferrà totas las  
Lv 1,17  las suas axellas, e no las tallarà  ab ferro ne pertirà, e sacrificar-l’ha  
Lv 2,4 és a saber, menys de levat mesclats  ab oli, e fogassas alizes untades de oli;  
Lv 2,5  serà la oferta de cèmola mesclada  ab oli e frita axí com crespells en  
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Lv 2,13  aportaràs per sacrificà, saleràs  ab sal, ne tolràs sal en la covinensa [*]  
Lv 2,14  verdejants, torreràs aquellas  ab foch, e puxs las engraneràs axí com a  
Lv 3,10  couha complida endret de l’os, 10  ab los ronyons e ab lo grex qui cobre lo  
Lv 3,10  de l’os, 10 ab los ronyons e  ab lo grex qui cobre lo ventre, e encare  
Lv 3,15 membres vidals, 15 e los II lombles  ab lo fetge, qui és sobre aquells prop de  
Lv 4,11  11 E la pell e totas carns  ab lo cap e ab los peus e ab los budells  
Lv 4,11 E la pell e totas carns ab lo cap e  ab los peus e ab los budells [*], 12 e ab  
Lv 4,11  carns ab lo cap e ab los peus e  ab los budells [*], 12 e ab tot lo  
Lv 4,12 los peus e ab los budells [*], 12 e  ab tot lo romanent del cos traurà fora de  
Lv 6,15  sacerdot I puyn de sèmola mesclada  ab oli e molt encens, lo qual sia posat  
Lv 6,21  21 La qual fregiran en la paella  ab oli, e oferran aquella calenta en odor  
Lv 6,28  de coure, sia respat e puxs levat  ab aygüe. 29 »Tots los mascles del linatge 
Lv 7,10  qui ho ofer; 10 vulle’s que sia  ab oli untat o mesclat o sia secha menys  
Lv 7,12  d’oli, e crespells de cèmola fets  ab oli per agual mesclament, 13 e pans  
Lv 7,13  13 e pans levats sacrificharà  ab lo sacrifici de las gràcias per  
Lv 8,2 Senyor a Moysès dient: 2 –Pren Aron  ab sos fills e ab lurs vestiduras e ab l’ 
Lv 8,2  dient: 2 –Pren Aron ab sos fills e  ab lurs vestiduras e ab l’untament de l’ 
Lv 8,2 ab sos fills e ab lurs vestiduras e  ab l’untament de l’oli e I vadell per  
Lv 8,6 pres Aron e sos fills e levà a ells  ab aygüe, 7 e vestí-li lo vestiment de  
Lv 8,8  e demunt li donà lo ephot, 8 [*] e  ab aquellas adobà lo hossen, en lo qual  
Lv 8,10 Senyor. 10 E aportà untament d’oli  ab lo qual untà lo tabernacle e tot ço que 
Lv 8,17 lo cuyro e la carn e la femta cremà  ab foch fora las albergades, axí com li  
Lv 9,4 de cascú, e oferreu cèmola mesclada  ab oli, car vuy aparrà a nós Déu.” 5 E  
Lv 9,13  depertir ell per membres  ab lo cap e cascun membre oferiren en  
Lv 9,13  -ho sobre l’altar e cremà-ho  ab foch, 14 levats primerament los budells 
Lv 9,14  primerament los budells e los peus  ab aygüe. 15 E oferí-ho per lo peccat  
Lv 9,19 e la coha de l’ariet e los ronyons  ab lo sèu e la ratella del fetge 20  
Lv 9,21 foren cremats en l’altar lo sèu 21  ab los pits d’aquells e las cames dretas, 
Lv 10,5  -los axí com gèyan, vestits  ab gonellas de li, e gitaren-los defora  
Lv 10,14  tu e tos fills e las fillas tuas  ab tu, car a tu e als teus fills són  
Lv 11,27  palmes de tots los animals que van  ab IIII peus, serà inmunde; e si algú  
Lv 13,32  color e lo loch de la plaga agual  ab la conna, 33 raurà’l en altre loch  
Lv 13,45 haurà se vestimenta depertida e irà  ab lo cap nuu e la vestidura que porterà  
Lv 13,45 vestidura que porterà serà contexta  ab lo capiró ensemps, e clemar-s’ha al  
Lv 13,52  52 e per amor de açò sia cremat  ab flama de foch. 53 E si veurà que ella  
Lv 13,55  e la sua vestimenta sia cremada  ab foch [*]. 56 E si despuxs que la  
Lv 14,6  vive, 6 e l’altre ocell pendrà  ab lo fust del cedre e la grana e l’  
Lv 14,10  en sacrifici, que sia mesclada  ab oli, e I cister d’oli. 11 E com lo  
Lv 14,21  desena part de la cèmola mesclade  ab oli en sacrifici, e II cisters d’oli,  
Lv 14,31  per la colpa e altre en holocaust,  ab la sua presentalla. 32 »Açò és lo  
Lv 14,42  loch de on són levades aquellas, e  ab altre brach ferà axelbar la terra de la 
Lv 14,52  52 e purificharà aquella axí  ab la sanch del perdal com ab las aygües  
Lv 14,52  axí ab la sanch del perdal com  ab las aygües vives, e ab lo perdal viu e  
Lv 14,52  perdal com ab las aygües vives, e  ab lo perdal viu e ab lo fust e ab la  
Lv 14,52  aygües vives, e ab lo perdal viu e  ab lo fust e ab la grana e ab l’hisop. 53 
Lv 14,52  e ab lo perdal 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 lexat anar lo  
Lv 14,57 e de diverses colors de aquellas 57  ab què’s puga conèxer qui és munde o  
Lv 15,5  s’ha las vestidures, e ell, levat  ab aygüe, serà no nèdeu entrò al vespre. 6 
Lv 15,11  aquests abans que sían lavats  ab las mans, levarà la sua vestimenta, e  
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Lv 15,11  levarà la sua vestimenta, e levats  ab aygüe, seran no nèdeus entrò al vespre. 
Lv 15,12  e si és de fust, sia levat  ab aygüe. 13 »E si serà sanat aquell qui  
Lv 15,16  levar-s’ha lo cos tot  ab aygüe, e serà inmunde entrò al vespre.  
Lv 15,18  al vespre. 17 [*] 18 E la fembra  ab qui haurà jagut levar-s’ha ab aygüe  
Lv 15,18  ab qui haurà jagut levar-s’ha  ab aygüe e serà no nèdea entrò al vespre.  
Lv 15,22  lo ceu vestiment, e ell, levat  ab aygüe, serà no nèdeu entrò al vespre.  
Lv 15,23 levarà las suas vestidures, e levat  ab aygüe, sera ensutzat entrò al vespre.  
Lv 15,24  entrò al vespre. 24 E si hom jaurà  ab ella en temps de la sanch mestrual,  
Lv 15,32  e que són ensutsats per jaure  ab fembra, 33 e de aquellas qui han de lur 
Lv 15,33  de sanch, e dels hòmens que jauhen  ab ellas. 16,Tit Capítol XVI 1 E parlà  
Lv 16,3  la cuberta e açò en una nuu. 3 Mas  ab açò vendrà Aron a la santedat, que  
Lv 16,19  entorn, 19 e git-ne VII vegades  ab lo dit, e netegerà ell e santificarà a  
Lv 16,27  de las albergades e seran cremats  ab foch, axí las pells com la carn e los  
Lv 16,28  leverà la sua vestimenta e se carn  ab aygüe, e axí intrerà en las albergades. 
Lv 17,7  de totas las coses a las ýdoles  ab las quals són stats fornichadors. Açò  
Lv 17,8  e dels stranys que palegrinegen  ab vosaltres que oferrà holocaust o  
Lv 17,13  la sanch de aquella e cobre-la  ab terra, 14 car la ànima de totas las  
Lv 18,20  sua letgesa. 20 »Ne no fornicharàs  ab la muller de ton proÿsme, per ço que la 
Lv 18,23  gran abominació és. 23 E no jauràs  ab neguna bístie ni t’ensutzeràs ab ella; 
Lv 18,23  ab neguna bístie ni t’ensutzeràs  ab ella; ni la fembra no s’acost a bístie 
Lv 18,23  no s’acost a bístie ne’s mescla  ab ella, car molt és gran letgesa. 24 »No  
Lv 18,25  la terra, los quals jo visitaré  ab ma ira, per ço que rase los habitadors  
Lv 19,6  romandrà en lo die terç sia cremat  ab foch; 7 e si algú mengerà aquella aprés 
Lv 19,13  a ell per fortse. No romendrà  ab tu la obre de ton logater entrò al  
Lv 19,19  ajustar carnalment la bístie tua  ab altre linatge de bísties, ni no  
Lv 19,20  de II coses. 20 »Si hom jaurà  ab fembra carnalment en scampament de  
Lv 19,26  Déu vostro. 26 »No menjareu carn  ab sanch. No guardereu òyhirs ne  
Lv 19,31 vostro. 31 »No declineu a imatges e  ab ariolis no requirats, per ço que no  
Lv 20,5  a ell per ço que fornicassen  ab Moloch, e tolré-los d’enmig del meu  
Lv 20,6  e als stròlechs e fornicarà  ab ells, jo posaré la mia faç contre ella  
Lv 20,10  sobre ell. 10 »Qui serà ensutzat  ab la muller d’altre per adulteri o ab la 
Lv 20,10  la muller d’altre per adulteri o  ab la muller de son proÿsme, muyre per  
Lv 20,11  e la adultre. 11 »Qui dormirà  ab sa madrastre muller de son pare e  
Lv 20,12  sia sobre ells. 12 »E qui jaurà  ab sa nora, abdós muyren, car obre fan de  
Lv 20,13 lur sia sobre ells. 13 »Qui dormirà  ab mascle, ço és, que jaurà ab ell e hi  
Lv 20,13 dormirà ab mascle, ço és, que jaurà  ab ell e hi serà concent, muyren de mort e 
Lv 20,15 enmig de vosaltres. 15 »E qui jaurà  ab egua o ab ovella, muyre de mort, e la  
Lv 20,15  15 »E qui jaurà ab egua o  ab ovella, muyre de mort, e la bèstie  
Lv 20,18  la lur iniquitat. 18 »Qui jaurà  ab fembra qui ha de son temps e descobrirà 
Lv 20,20  la lur iniquitat. 20 »Qui jaurà  ab la muller de son frare e de son avonclo 
Lv 20,27  spirit de devinar, muyre de mort;  ab pedres sían alepidats; la sanch d’  
Lv 21,15  No mescla la sament de son linatge  ab aquella de la sua gent, car jo sóm lo  
Lv 21,18  sech o rencallós, o poch o gran o  ab lo nas tort, 19 ne sia afollat lo peu o 
Lv 22,4  decórrega sperma axí com si geya  ab fembra, 5 ne tocharà nenguna reptília  
Lv 22,6  mas com levarà la sua carn  ab aygüe, 7 com se colguerà lo sol, lavors 
Lv 22,11 11 mas si lo sacerdot comprerà algú  ab son argent, e aquell qui és nat en la  
Lv 22,28  e ovella no degollareu en un die  ab lurs fills. »29 E com degollareu  
Lv 23,13  a nostro Senyor. 13 E oferreu  ab ell II desenes de cèmola mesclada ab  
Lv 23,13  ell II desenes de cèmola mesclada  ab oli en sacrifici al Senyor, en odor de  
Lv 23,18  promícies del Senyor. 18 E oferreu  ab los pans VII anyells sens màcula de I  
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Lv 23,20 20 E com alcerà aquells lo sacerdot  ab los pans de las promícies devant Déu,  
Lv 24,10  e barallà’s en las albergades  ab un home de Yrrael. 11 E com blastomàs  
Lv 24,16 Déu, sia mort de mort e sia opremut  ab pedres per tot lo poble, vullas que sia 
Lv 25,6  e a l’estrany que palegrineja  ab tu, 7 e tas bísties e totas tas ovellas 
Lv 25,7 tas ovellas que’t nexeran menjaran  ab tu. 8 »E nombreràs a tu VII setmanes d’ 
Lv 25,19  entrò a sadollament, e stareu  ab fiansa sobre ella. 20 E si vosaltres  
Lv 25,35  ta mà com strany o palegrí e viurà  ab tu, 36 no prengues usura d’ell tu, ni  
Lv 25,36 teu per ço que puga viura ton frare  ab tu. 37 No deràs la tua moneda ab usura  
Lv 25,37  ab tu. 37 No deràs la tua moneda  ab usura a ell, ne la sobreabundància dels 
Lv 25,40  com a logater, car avidedís serà  ab tu entrò en l’any jubileu, e’ntrò en  
Lv 25,40  jubileu, e’ntrò en aquell obrerà  ab tu, 41 e aprés axirà de ton poder ab  
Lv 25,41  tu, 41 e aprés axirà de ton poder  ab sos infants e retornerà a son parentat  
Lv 25,46  no opremau per vostre poder ne  ab duresa. 47 »E si algú de tos frares  
Lv 25,54  rembre, en l’any jubileu axirà  ab sos infants. 55 »Car mos servents són  
Lv 26,9  -us, e fermaré ma covinensa  ab vosaltres, 10 e menjareu cose vella per 
Lv 26,13 brancha del vostro jou e maní-vos  ab fermatat. 14 »Per la qual cose, si  
Lv 26,21 los arbres lur fruyt. 21 »E si anau  ab mi en duresa ni no voleu oyr a mi, jo  
Lv 26,23  no volreu rebre diciplina mas ireu  ab mi en duresa, 24 jo iré contre  
Lv 26,36  arbre enaxí com si éreu encalsats  ab glavi, e cauran no siguent ells negú.  
Lv 26,42  de la mia covinensa la qual afermé  ab Abraam e ab Ysach e ab Jacob, e  
Lv 26,42  la qual afermé ab Abraam e  ab Ysach e ab Jacob, e remembrar-m’he  
Lv 26,42  qual afermé ab Abraam e ab Ysach e  ab Jacob, e remembrar-m’he de la terra  
Lv 26,44  ans altre vegada faré covinensa  ab ells, car jo sóm lo Senyor Déu d’ells. 
Ex 10,9  qui hy deven anar? 9 E dix Moysès:  –Ab nostros fills e ab nostres fillas e ab 
Ex 21,3  al VII any axirà de grat. 3  Ab aytal vestidura n’ischa ab la qual  
Lv 18,22  Senyor Déu teu. Jo sóm Senyor. 22  »Ab mascle no useràs a manera de fembra,  
Lv 22,24  a pagar los vots no podeu fer. 24  Ab negun animal contret, aronsat o sech o  
Ex 16,20 sendemà. 20 E no’l creguéran gens,  abans na ajustaren al sendemà, e podrí’s  
Ex 19,13 lo munt morrà; 13 mà no’l tocharà,  abans serà mort ab pedres o ab dart, e sia 
Ex 23,24  ni los colràs, ni feràs lus obras,  abans las destruyràs e trencharàs las  
Ex 23,28  al cananeu e a l’heteu e l’aveu  abans que tu intres. 29 »Jo los seré  
Ex 27,8 a portar; 8 que no serà gens macís,  abans serà tou de dins, axí com és a tu en 
Lv 14,36  las universes coses de la case  abans que entre ell en aquella e que veja  
Lv 15,11  11 E tot home qui tocharan aquests  abans que sían lavats ab las mans, levarà  
Lv 18,28  axí com he rases las gents qui  abans de vosaltres hi habitaven, 29 car  
Lv 18,30  ço que féran aquells qui fóran  abans de vosaltres, ni no siau ensutzats  
Lv 25,31  e per dret de camp la vendrà; si  abans no serà remuda, en l’any jubileu  
Ex 6,23  sor de Vaason, que li parí Nadap e  Abaruch e Aletzar e Aytamar. 24 E los  
Ex 16,4  lo poble e culla cascú ço que’ls  abast a I die, per ço que’ls asaig si han 
Lv 5,11  e serà perdonat a ell. 11 »E si no  abasta son poder que ofira II tortres o II 
Ex 23,6  levar-l’has ab ell. 6 »E no t’ abaxaràs al judici del pobre. 7 A falcies  
Ex 17,12  de l’altre, e las suas mans no s’ abaxaren tro que lo sol se colgà. 13 E  
Lv 20,12  ells. 12 »E qui jaurà ab sa nora,  abdós muyren, car obre fan de gran  
Ex 35,35  de Sisament, del trip de Dan. 35  Abdós ha complits de saviesa que fassen  
Lv 3,4  e tot lo grex qui dins ell és 4 e  abdosos los ronyons e en los lombles e en  
Lv 7,4  grex qui cobre las entràmanes 4 e  abdosos los ronyons, e lo sèu demunt ells, 
Lv 8,25 cobre los budells [*] e los ronyons  abdosos e los lombles pres, e la cama  
Lv 16,1  Senyor a Moysès aprés la mort de  abdosos los fills de Aron com oferiren lo  
Lv 19,20 no li serà donada libertat, e seran  abdosos †ajustats†; no deven morir, †si  
Lv 20,11 vergonya de son pare, muyren de mor  abdosos, e la sanch d’aquells sia sobre  
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Lv 20,16  »E fembra que açò fassa de bèstie,  abdosos muyren, e la lur sanch sia sobre  
Lv 20,18  la sanch axí com li ix, muyren  abdosos enmig de lur poble. 19 »E no  
Lv 20,19  vergonyas de sa carn descobrirà, e  abdosos porteran la lur iniquitat. 20 »Qui 
Lv 20,20  la vergonya de son parentat,  abdosos porteran la lur iniquitat e morran 
Lv 7,30  la porta del tabernacle, e com  abdues las coses que oferran a Déu seran  
Ex 2,17  ’s Moysès e defès las massipas e  abeurà lur bestiar. 18 E quant foren  
Ex 2,16  e complíran las canals e volían  abeurar lo bestiar de lur pare. 17 E  
Ex 15,5 se aginollats en la mar Roja. 5 Los  abís los han cuberts e avellaren en  
Ex 15,8  ona del flum, e ajustaren-sa los  abís enmig de la mar. 9 E dix lo enamich:  
Ex 31,6  -li per companyó Goliab, fill de  Abisament, del trip de Dan, e ell ha cor  
Ex 24,1  –Munta a Déu tu e Aron e Nadap e  Abiüd e LXX dels encians, e adorareu de  
Ex 24,9 9 E pujaren Moysès e Aron e Nadap e  Abiüd e LXX dels vells de Yrrael, 10 e  
Ex 28,1  dels fills de Yrrael, Aron, Nadap,  Abiüd e Aletzàs e Thamar, per ço que usen  
Lv 10,1 cares. 10,Tit Capítol X 1 E Nadab e  Abiüd, fills de Aron, prenguéran encencers 
Lv 11,10  aygües que’s moven com en mar, és  abominable a vosaltres; 11 [*] las lurs  
Lv 11,41  ço que grapona sobre la terra sia  abominable a vosaltres, e no hu menjareu  
Lv 11,42  molts peus [*], no’n menges, car  abominable és. 43 No vullau menyspresar  
Lv 11,20  anant sobre IIII peus serà  abominació a vosaltres. 21 E qualquequal  
Lv 18,22 useràs a manera de fembra, car gran  abominació és. 23 E no jauràs ab neguna  
Lv 18,26  e no fassau neguna de aquestas  abominacions [*], 27 [*] que faéran los  
Lv 18,29  ànima qui ferà alguna de aquestas  abominacions perirà del mig del ceu poble. 
Ex 2,24  de la covinensa que havia feta ab  Abraam e ab Ysach e ab Jacob, 25 e guardà  
Ex 3,6  –Jo sóm Déu de ton pare, Déu de  Abraam e Déu de Ysach e Déu de Jacob. E  
Ex 3,15 Senyor Déu de vostres pares, Déu de  Abraam e Déu de Ysach e Déu de Jacob, m’  
Ex 3,16  pares m’és aparagut, Déu de  Abraam e Déu de Ysach e Déu de Jacob, e  
Ex 4,5 de tos pares t’és aparagut, Déu de  Abraam e Déu de Ysach e Déu de Jacob. 6 E  
Ex 6,3  –Jo sóm lo Senyor 3 que apareguí a  Abraam e a Ysach e a Jacob en Déu  
Ex 6,8  la mia mà per ço que la donàs a  Abraam e a Ysach e a Jacob, e dar-la-  
Ex 32,13  del teu poble, 13 e remembre’t de  Abraam e de Ysach e de Jacob, tos  
Ex 33,1  de Egipte, en la terra que juré a  Abraam e Isach e Jacob e diguí: “A la tua  
Lv 26,42  la mia covinensa la qual afermé ab  Abraam e ab Ysach e ab Jacob, e remembrar  
Ex 37,17  d’or molt pur [*], e del seu  abre axien anaps e sperullas e liris, 18  
Ex 37,19  anaps en semblansa de nou en altre  abre, sparullas ensemps e liris; ab obre  
Ex 37,19  e liris; ab obre agual de VI  abres que axien del fust del canalobre. 20 
Lv 24,11  era apellada Salomich filla de  Abrí del trip de Dan. 12 E matéran aquell  
Lv 14,32 que no pot haver totas coses en son  abundement. 33 E parlà nostro Senyor a  
Ex 39,31 axí com manà Déu a Moysès. 31 E fon  acabada la obra del tabernacle e del  
Ex 39,43  Moysès viu que tota la obra era  acabada, beneý’ls. 40,Tit Capítol XXXXVI  
Ex 40,31  intrant. E quant tota la obra fou  acabada e lo tabernacle del testimoni fou  
Lv 8,33  consegració, car en VII dies és  acabada la consegració, 34 axí com en  
Lv 22,20  màcula, no l’oferrets, car no és  acceptable. 21 »Home qui oferrà sacrifici  
Lv 22,21 -lo menys de màcula per ço que sia  acceptable. Nenguna màcula no serà en  
Lv 23,11  la garba devant Déu per ço que sia  acceptable per vosaltres a Déu. E en altre 
Ex 24,14  14 e dix als vells: –Sperau-vos  ací tro que tornem a vosaltres. Ja haveu  
Ex Inc  Inc Ací comensa lo segon libre de la Bíblia,  
Ex 3,4  -li: –Moysès, Moysès! E ell dix:  –Ací çó. 5 E ell dix-li: –No t’hich  
Ex Expl  pobles per tots lurs statges. Expl Ací finex lo libre qui és apellat Èxodus,  
Lv Expl  d’Irrael en lo munt de Sinaý. Expl Ací finex lo terç libre de la qui és  
Ex 2,14  paor Moysès e dix: «Com és stat  açò descubert?» 15 E Farahó dix aquestas  
Ex 5,1  aoraven. 5,Tit Capítol VI 1 Aprés  açò intraren Moysès e Aron a Farahó e  
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Ex 6,9  sóm Senyor.” 9 E comptà Moysès tot  açò als fills d’Irrael, e ells no l’  
Ex 7,17  X 17 »Açò diu nostro Senyor: “En  açò sabreu que Senyor sóm. Jo fariré ab la 
Ex 10,11  e sacrifichau a nostro Senyor, car  açò demanes. E sempre fóran gitats de la  
Ex 12,11  mans; e menjar-l’heu tost, car  açò és Pascha, que vol dir “Passament de  
Ex 12,41  Egipte fóran CCCCXXX anys; 41 e  açò complit, aquell matex die isqué tota  
Ex 12,47  companya dels fills de Yrrael farà  açò. 48 E si negun palegrí vol passar e  
Ex 13,12 que serà primer en tas bísties. Tot  açò que hauràs mascle, sagreràs a nostro  
Ex 13,14  demà o l’altre, e dirà: “Què és  açò?”, diràs-li: “En mà fort nos tragué  
Ex 14,15 Dix nostro Senyor a Moysès: –Què és  açò? Per què crides? Digues als fills de  
Ex 16,15  diguéran [*], que vol dir: «Què és  açò?», car ells no sabían què era. E dix- 
Ex 16,18  mas cascuns na ajustaren segons  açò que podien menjar. 19 E dix-los  
Ex 16,22  Moysès e diguéran: «Què és  açò?», 23 e ell los dix: –Açò que nostro  
Ex 17,14  dix nostro Senyor a Moysès: –Scriu  açò en lo Libre de remembrament, e liura- 
Ex 18,14  que feya en lo poble dix: –Què és  açò que fas en lo poble? E per què seus  
Ex 18,19  e serà Déu ab tu: sias al poble en  açò qui a Déu tany, e li comptes ço que  
Ex 18,23  ço que pus leuger ta sia; 23 e si  açò fas, compliràs los manaments de Déu e  
Ex 18,24 axí en pau en sos lochs. 24 E quant  açò hach oÿt Moysès, féu tot ço que ell  
Ex 24,7 tot lo poble, e ells diguéran: –Tot  açò ferem que nostro Senyor ha parlat, e  
Ex 28,32 tota de jacint, 32 e haurà enmig de  açò cabets, e la vora entorn serà texida,  
Ex 29,1  ell. 29,Tit Capítol XXXIIII 1 »Mas  açò feràs quant sían sagrats en sacerdots: 
Ex 29,2  alizos ab oli; e feràs tot  açò de forment. 3 E posar-ho-has en un 
Lv 3,5  totas las parts de dins, 5 de tot  açò fassa perfum sobre l’altar, demunt la 
Lv 6,18 dels fills de Aron menjaran ella, e  açò sia fur per tostemps en vostres  
Lv 7,5 sacerdot perfum sobre l’altar, car  açò és perfum a nostro Senyor per la  
Lv 8,27  sobre lo sèu e musclo dret. 27 Tot  açò ensemps liurà a Aron e a sos fills.  
Lv 9,24  sobre l’altar. E com lo poble viu  açò, loaren a nostro Senyor Déu e gitaren  
Lv 13,12  la carn del cap tro als peus, e  açò serà a vista dels ulls del prevere, 13 
Lv 13,43  serà blancha color o roge, 43 e  açò veurà lo sacerdot, condampne-lo que  
Lv 13,52  que serà atrobat, 52 e per amor de  açò sia cremat ab flama de foch. 53 E si  
Lv 14,6  cedre e la grana e l’hisop, e tot  açò banyarà en la sanch de l’ocell  
Lv 16,2 car jo aparexeré sobre la cuberta e  açò en una nuu. 3 Mas ab açò vendrà Aron a 
Lv 16,3  cuberta e açò en una nuu. 3 Mas ab  açò vendrà Aron a la santedat, que oferrà  
Lv 16,11 anar aquell en lo desert. 11 »E com  açò serà fet, ofira lo toro e prech per si 
Lv 16,16  e de lurs peccats, e segons tot  açò ferà en lo tabernacle del testimoni  
Lv 16,28  ensemps. 28 E qualquequal cremarà  açò, leverà la sua vestimenta e se carn ab 
Lv 16,29  intrerà en las albergades. 29 »E  açò serà a vosaltres en fur perdurable: en 
Lv 16,34 l’altar e als sacerdots [*]. 34 »E  açò serà a vosaltres fur legítim e  
Lv 17,5  mig del ceu poble. 5 E per amor d’ açò deven oferir sacrificis e dons los  
Lv 20,16  la bèstie ociets. 16 »E fembra que  açò fassa de bèstie, abdosos muyren, e la  
Lv 20,19  de ton pare ne de ta mare, e qui  açò ferà las vergonyas de sa carn  
Lv 21,21  linatge de Aron que hauran res de  açò [*] a oferir lo sacrifici al Senyor ni 
Lv 21,24  qui santifich a vosaltres. 24 E  açò dix Moysès a Aron e a sos fills e a  
Lv 22,24  al Senyor, ni en la terra vostra  açò de tot en tot no fassau. 25 De la mà  
Lv 23,31 fassau neguna obre en aquell die, e  açò serà fur perdurable a vosaltres en  
Lv 23,36  holocausts a nostro Senyor, e  açò serà a vosaltres en fur, e no fareu  
Lv 24,3  cremen del vespre entrò al matí, e  açò serà a vosaltres fur perdurable e en  
Lv 24,8  muderàs aquell devant Déu, e  açò és fet manament als fills d’Irrael en 
Lv 25,28  retre lo preu, haja lo comprador  açò que compre entrò a l’any jubileu; e  
Lv 25,39  serà tochat de gran pobresa e per  açò ell vendrà si matex a tu, no l’  
Lv 25,54  fortsadement ni massa. 54 E si per  açò no’s porà rembre, en l’any jubileu  
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Lv 26,18 negú no us perceguirà. 18 »E si per  açò no obeyreu a mi, en vostros  
Lv 26,27  e no us sadollareu. 27 »E si per  açò no m’oyreu ans ireu contre mi, 28 jo  
Lv 26,44  lur ànima. 44 Emperò gens per  açò, com seran en terra stranya, jo no’ls 
Ex 4,22 no lexerà lo poble. 22 E diràs [*]:  “Açò diu Déu: Lo meu fill primer Yrrael  
Ex 5,1  e Aron a Farahó e diguéran-li:  –Açò diu lo Senyor Déu de Yrrael: “Lexa  
Ex 7,17  volguist fer tro ara. Capítol X 17  »Açò diu nostro Senyor: “En açò sabreu que 
Ex 8,1  –Entra a Farahó e diràs-li:  “Açò diu nostro Senyor: Lexa lo meu poble  
Ex 8,20  irà a las aygües, e diràs-li:  “Açò diu nostro Senyor: Lexe’m mon poble  
Ex 9,1  –Entra a Farahó e parla-li:  “Açò diu lo Senyor Déu dels hebreus: Lexa  
Ex 9,13  e stà devant Farahó, e diràs-li:  “Açò diu lo Senyor dels hebreus: Lexa mon  
Ex 10,3  Moysès e Aron a Farahó e diguéran:  –Açò diu lo Senyor, Déu dels hebreus:  
Ex 11,4 4 E dix Moysès als fills de Yrrael:  –Açò dix Déu a mi: “Anit entrerà en Egipte 
Ex 13,8  a ton fill aquell die e diràs:  “Açò és què’ns féu nostro Senyor quant  
Ex 16,23  «Què és açò?», 23 e ell los dix:  –Açò que nostro Senyor mana: Lo repòs del  
Ex 19,3  apellà’l al munt e dix-li:  –Açò diràs a la casa de Jacob e  
Ex 20,22  22 E dix nostro Senyor a Moysès:  –Açò diràs als fills de Yrrael: “Vosaltres 
Ex 29,38  qui’l tocarà serà santificat. 38  »Açò és què feràs en l’altar: II anyells  
Ex 30,13  en ells com seran comptats. 13  Açò darà tot aquell qui passa lo nom: la  
Ex 32,27  los fills de Leví. 27 E dix-los:  –Açò diu nostro Senyor Déu de Yrrael: “Pos 
Lv 1,17  lo altar, e metrà foch a la lenya.  Açò és holocaust e oferta de suau odor a  
Lv 10,3  Senyor. 3 E dix Moysès a Aron:  –Açò és ço que parlà nostro Senyor: Jo  
Lv 14,32  ab la sua presentalla. 32  »Açò és lo sacrifici del lebrós que no pot 
Lv 17,7  las quals són stats fornichadors.  Açò serà fur perdurable en aquells, e  
Lv 20,2 nostro Senyor Déu a Moysès dient: 2  –Açò diràs als fills d’Irrael: »[*] e  
Lv 23,21  obre servil no fareu en aquell.  Açò és fur perdurable en totas vostres  
Ex 4,24 24 E com ell fos en la carrera [*],  acorrech-li nostro Senyor e volia’l  
Ex 23,4  no hauràs mercè en judici. 4 »Si  acorres al bou de ton amich o aze arrant,  
Ex 32,26  dix: –Si negú és de nostro Senyor,  acost-se a mi. E ajustaren-sa a ell  
Ex 34,3  3 e negú no hy puig ab tu ni s’hi  acost en tot lo munt, ne ovellas ni bous  
Lv 18,6  lo Senyor Déu. 6 »Negun hom no s’ acost a la sanch de son proÿsme per ço que 
Lv 18,23  ab ella; ni la fembra no s’ acost a bístie ne’s mescla ab ella, car  
Lv 21,18  los pans al ceu Déu, 18 ni no s’ acost al ceu ministeri si serà sech o  
Lv 21,23  ultre lo vel del santuari ne no s’ acost a l’altar, per ço car màcula ha e  
Lv 1,8  és a saber, lo cap e tot ço qui s’ acosta al fetge, 9 los budells e los peus  
Lv 1,12  ço és, lo cap e tot ço qui s’ acosta al fetge, e posar-ho-han sobre  
Ex 20,21  21 E stech lo poble luny, e Moysès  acostà’s en la calija on era nostro  
Lv 9,8  Senyor. 8 E mantinent Aron se  acostà a l’altar e degollà lo vadell per  
Lv 21,3  e frare 3 e sor verge que no és  acostada a marit; 4 mas en príncep de son  
Lv 7,12 Senyor. 12 »E si la oferta serà per  acostament de gràcia, ofiren pans sens  
Lv 22,29  »29 E com degollareu sacrifici per  acostament de gràcia, per ço que puga  
Ex 14,20  la nit axí que no’s podien  acostar los uns als altres per tot lo  
Ex 26,4  e las altres se puguen ajustar o  acostar. 5 L bagues haurà la cortina en  
Ex 34,30  cara de Moysès cornuda, teméran de  acostar-s’hi prop. 31 E apellà Aron e  
Lv 18,14  de ton oncle no revalaràs ni no t’ acostaràs a sa muller, car a tu se conjuny 
Ex 24,2  muntà a Déu, e aquells no s’hi  acostaren ni lo poble no muntà ab ell. 3 E 
Ex 3,5  çó. 5 E ell dix-li: –No t’hich  acostas. Leva’t lo calsat de tos peus,  
Ex 32,19  qui càntan. 19 E quant se foren  acostats a las albergades, viu Moysès lo  
Ex 16,9 l’ajustament dels fills de Yrrael:  “Acostau-vos devant nostro Senyor, car  
Lv 9,7  la glòria d’ell. 7 E dix a Aron:  –Acoste’t a l’altar e sacrificha per ton 
Ex 19,22  d’ells; 22 e los sacerdots qui s’ acosten a nostro Senyor sían santificats  
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Lv 10,3  seré santificat en aquells qui s’ acosten a mi, e devant tot lo poble seré  
Lv 22,3  »Tot hom de vostra sament que s’ acosterà en aquellas coses que són  
Ex 30,20 tabernacle del testimoni e quant se  acosteran a l’altar per ço que ofiren en  
Ex 19,15  aparellats al terç die, que no us  acosteu a vostres mullers. 16 E era ja  
Ex 21,7 [*] n’ha axí com las serventas han  acostumat axir; 8 e si desplau als ulls de 
Ex 21,29  no haurà mal. 29 E si lo bou haurà  acostumat de ferir, d’hir o de l’altre  
Ex 22,17  de l’axovar que las vèrgens han  acostumat de pendre. 18 »Aquells qui mal  
Lv 22,13  la casa de son pare, axí com havia  acostumat dementre era poncella, mengerà  
Lv 8,8  donà lo ephot, 8 [*] e ab aquellas  adobà lo hossen, en lo qual era doctrina e 
Ex 26,5  de la una a l’altre [*] se puguen  adobar. 6 E feràs L sercles o anells d’or 
Ex 28,27 de la juntura deval, qui’s púschan  adobar quant lo reonal del sobremuscle 28  
Ex 30,7  qui suaument olga al matí, quant  adoberà las luernas 8 e quant las haurà  
Ex 6,3  en Déu totpoderós, en nom meu, e  Adonay no afreturà a ells; 4 e fiu ab ells 
Ex 12,48  serà circuncís lo mascle,  adonchs salebrar-ho-ha segons la  
Ex 19,13  comenserà a cridar en lo corn,  adonchs pugen al munt. 14 E devallà Moysès 
Ex 24,3  ni lo poble no muntà ab ell. 3 E  adonchs vench Moysès e retornà al poble e  
Ex 34,34  levave’s lo vel entrò que axia, e  adonchs parlava als fills d’Irrael ço que 
Lv 14,19  e ferà lo sacrifici per peccat, e  adonchs degollarà lo sacrifici de l’  
Lv 26,34  vostres ciutats despoblades. 34 »E  adonchs plaurà a la terra los ceus  
Ex 15,1  seu servidor. 15,Tit Capítol XX 1  Adonchs cantà Moysès als fills d’Irrael  
Ex 15,15  los stadans dels felisteus. 15  Adonchs fóran torbats los duchs de Edom,  
Lv 5,18  de la stimació del peccat. Lo qual  ador per ell, car no sabent ho féu, e serà 
Ex 10,18  E isqué Moysès de devant Farahó, e  adorà nostre Senyor. 19 E lo Senyor Déu  
Ex 34,8 ’s Moysès, e encorbà’s en terra e  adorà, 9 e dix: –Si he trobada gràcia  
Ex 34,14  e lurs ýdolas. 14 »No vullas  adorar déus stranys. Nostro Senyor e lo  
Ex 24,1 Nadap e Abiüd e LXX dels encians, e  adorareu de luny. 2 E sol Moysès muntà a  
Ex 32,8  vadell d’or fus al foch e l’han  adorat e sacrifichat, e han dit: “O  
Ex 34,15  fornichat ab lurs déus e hauran  adorat lurs ymatges e menigs de lurs  
Ex 34,16  fornicat ab lurs déus e hauran  adorat lurs ymatges, no ensutzen tos  
Lv 14,53  lo perdal volar al camp desliure,  adorerà per la casa e serà munde per dret. 
Lv 26,41  d’ells no circonciza. »E lavors  adoreran per la lur impietat, 42 e  
Ex 20,5  las aygües sots la terra, 5 ne las  adoreràs ni las colràs. Jo sóm ton Déu  
Ex 23,24 gebuzeu; jo destroyré per tu. 24 No  adoreràs los lurs déus ni los colràs, ni  
Lv 26,1  en tota la vostra terra per ço que  adoreu a ella, car jo sóm lo Senyor Déu  
Lv 24,23  e paraules als fills d’Irrael. E  aduguéran aquell defora e alepidaren-lo. 
Lv 11,45  terra, 45 car jo sóm lo Senyor que  aduguí a vosaltres de terra de Egipte per  
Lv 19,36  Jo sóm Senyor Déu vostro, qui us  aduguí de terra de Egipte. 37 »Guardau  
Lv 25,38  38 Jo sóm lo Senyor Déu vostro qui  aduguí a vosaltres de la terra de Egipte  
Lv 25,55  los fills de Yrrael, los quals jo  aduguí de la terra de Egipte en mà fort.  
Lv 26,13 car jo sóm lo Senyor Déu vostro que  aduguí a vosaltres de la terra de Egipte  
Lv 26,45 m’he del meu fermament primer, com  aduguí a ells de terra de Egipte devant  
Lv 20,10  ensutzat ab la muller d’altre per  adulteri o ab la muller de son proÿsme,  
Lv 21,9  si filla de sacerdot serà presa en  adulteri e desonrerà a son pare, sia  
Lv 20,10  muyre per mort lo fornichador e la  adultre. 11 »Qui dormirà ab sa madrastre  
Lv 27,11 degollar a Déu. E si algú fa vot de  adur-ho devant lo sacerdot, 12 lo qual  
Ex 26,37  de setim deureràs, e devant ellas  aduran hom las tendas, e hauran los caps  
Lv 26,25  per los vostros peccats, 25 e  aduré sobre vosaltres spasa brundent  
Lv 23,10  vosaltres e segareu vostra segade,  adureu la primera garba de vostra segade  
Ex 1,14  Yrrael, i [*] scarnien-los 14 e  aduyen en amargor lur vida per obres dures 
Lv 13,2  o naxensa axí com de labrozia, sia  aduyt a Aron sacerdot o algú de sos fills. 
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Lv 14,2  com hom lo deurà mundar: »Serà  aduyt al prevere, 3 e axirà lo prevere  
Lv 10,18  devant nostro Senyor. 18 E no és  aduyta la sanch d’aquell a la santadat, e 
Ex 24,14 Aron [*], e si neguna carela hi ha,  aduyts-la a ell. 15 E quant fou pujat  
Lv 22,33  Déu que us santifich, 33 que us he  aduyts de la terra de Egipte per ço que  
Ex 22,10  bestiar en guarda, e serà mort o  afeblit o pres dels enamichs e negú no ho  
Lv 25,35  perdurable és. 35 »E si serà  afeblit ton frare e vendrà en ta mà com  
Ex 28,28  de jacint, per ço que la juntura  afegida al reonal del sobremuscle no’s  
Ex 18,18 e aquest poble qui és ab tu. Aquest  afer major és que tu no’l poràs soferir;  
Ex 20,14  13 »No auciuràs. 14 »No hauràs  afer ab fembra que no sia ta muller. 15  
Lv 5,4  a mal o a bé, e en aquell jurament  afermarà sa paraula oblidadement e aprés  
Lv 26,42 -m’he de la mia covinensa la qual  afermé ab Abraam e ab Ysach e ab Jacob, e  
Ex 2,10 ’l a la filla de Farahó, 10 e ella  afià’l e apellà son nom Moysès, car dix:  
Lv 25,17  a tu. 17 Negun de vosaltres no  aflegescha a l’altre, mas cascú de  
Lv 23,29  vostro. 29 Tota ànima que no serà  aflegida en aquell die serà perida del ceu 
Lv 25,43 sots condició de servents, 43 ni no  aflegiràs aquells per poder, mas tem lo  
Lv 23,27  festivitat, e serà apellat sant, e  aflegireu vostres ànimas en aquell, e  
Lv 25,25  de remció és venuda. 25 »E si serà  aflegit ton frare e vendrà la sua  
Lv 25,53  guarde’t que devant tu no sia  aflegit fortsadement ni massa. 54 E si per 
Lv 26,39  de lurs pares e per los lurs seran  aflegits, 40 entrò que confessen lurs  
Lv 23,32  32 car dissapte és de reposament.  Aflegiu las vostres ànimas, e en lo  
Ex 2,11 Moysès, isqué a sos frares e viu la  aflicció d’ells. E viu un baró de Egipte  
Ex 3,7  7 E dix nostro Senyor: –Jo viu la  aflicció del meu poble en Egipte, e oyí lo 
Ex 3,9 de Yrrael és vengut a mi, e viu lur  aflicció per què són opremuts dels  
Ex 3,17  17 e dix que us tragués de la  aflicció de Egipte e us aport en terra de  
Ex 4,31  d’Irrael e que havia guardat lur  aflicció, e dins aoraven. 5,Tit Capítol VI 
Lv 16,29 lo mes VIIè, en lo Xèn die del mes,  afligireu vostres ànimas, e negú no fasse  
Lv 16,31  31 Lo dissapte é reposament, e  afligireu vostres ànimas a fur de tots  
Ex 21,22  prenyada e que avortescha e s’ afoll, e ella viurà, haurà aytant de dan  
Lv 21,19  o gran o ab lo nas tort, 19 ne sia  afollat lo peu o la mà o la cama, 20 ni  
Ex 6,3 totpoderós, en nom meu, e Adonay no  afreturà a ells; 4 e fiu ab ells covinensa 
Ex 36,13  E Aron féu L cercles d’or que s’ agafassen ab las ances de las cortines e  
Ex 28,19  19 en la terça haurà ligírius e  àgates e amatist; 20 en la quarta haurà  
Ex 39,12  jaspis; 12 en la terça, ligírius e  àgates e amatist; 13 e en la quarta,  
Ex 15,4 los prínceps són triats e són-se  aginollats en la mar Roja. 5 Los abís los  
Ex 8,15 viu Farahó que donat los era rapòs;  agreujà son cor e no’ls oyí, axí com  
Ex 7,14  manat nostro Senyor 14 a Moysès, e  agreujat s’és lo cor de Farahó e no vol  
Ex 8,32 hi romàs neguna. Capítol XII 32 Fou  agreujat lo cor de Farahó, axí que aquesta 
Ex 9,7  aquellas que possaÿa Yrrael. E fou  agreujat lo cor de Farahó e no lexà lo  
Ex 9,35  e cresqué lo peccat, 35 e fou  agreujat lo seu cor e de sos servents  
Ex 26,8  colzades, e d’ample IIII; e serà  agual la masura de la una e de l’altre. 9 
Ex 30,34  e encens fort luent, tot serà de  agual pes, 35 e feràs timiama composta de  
Ex 37,19  sparullas ensemps e liris; ab obre  agual de VI abres que axien del fust del  
Lv 7,10  fills d’Irrael sia depertit per  agual masura. 11 »Aquesta és la lig de la  
Lv 7,12 crespells de cèmola fets ab oli per  agual mesclament, 13 e pans levats  
Lv 13,31  31 E si veurà la plaga alsada  agual de la conna, e los cabells negres,  
Lv 13,32  en lur color e lo loch de la plaga  agual ab la conna, 33 raurà’l en altre  
Lv 19,36  masura sia justae; lo vostro pes,  agual; [*] e lo vostro cister leyal. Jo  
Lv 24,22  la; qui ferirà home, sia ponit. 22  »Agual judici sia entre vosaltres, vullas  
Lv 2,7  si la prasentalla serà de †tenor†,  agualment de cèmola e d’oli. 8 »Pendràs  
Ex 21,14  sientment auciurà son proÿsme per  aguayt, de mon altar lo arrencaràs e  
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Ex 34,24  axemplats los teus térmans negú no  aguaytarà la tua terra, e mentre que tu  
Ex 21,13  muyra. 13 E aquell qui no l’haurà  aguaytat mas de ventura l’haurà trobat, o 
Ex 4,25  25 E pres Sephorà una pedra  aguda e sirconcís son fill, e tochà sos  
Lv 11,13  e squivadores són a vosaltres:  àguila e falcó e corneya 14 e mirla e  
Lv 11,18  e’l signe, qui és ocell gran com  àguila, e la ganta 19 e’l flamench e la  
Ex 19,4  he aportats sobre las ales de las  àguilas i us he a mi prezos. 5 Si oÿu la  
Ex 26,20  del tabernacle qui s’enclina ves  aguiló haurà XX taules 21 qui hauran XXXX  
Ex 26,35  car la taula starà de la part d’ aguiló. 36 »E feràs tenda a l’intrant del 
Ex 27,11  11 Axí matex al costat de  aguiló haurà tendas en longuesa de C  
Ex 36,25  del tabernacle qui guardava ves  aguiló, féu XX taulas 26 ab XXXX vazos d’ 
Ex 38,11  de la obra era d’argent. 11 E ves  aguiló havia tendas de colonas e vazos e  
Ex 40,20  en lo tabernacle del testimoni ves  aguiló, fora lo vel, 21 e ordonà sos pans  
Lv 1,11  costat de l’altar qui guarda ves  aguiló devant nostro Senyor, e la sanch d’ 
Ex 26,1  voltas tenyda, veriades e obre de  agulla la faràs. 2 La longuesa de una  
Ex 26,31  tint, de bis retort ab obre de  agulla e test de bella vanetat, 32 e  
Ex 27,16  tenyt e de bis retort de obre d’ agulla, e haurà IIII colones ab aytants  
Ex 26,5  haurà la cortina en cascuna part  així fermades que baga quantra baga  
Ex 34,27  per las quals jo he promesa ma  ajuda a tu e a Yrrael. 28 E stigué allí  
Ex 2,22  e dix: «Déu, pare de mon pare,  ajudador meu, vina e desliura’m de  
Ex 18,4  Elièser –«Car lo Déu del meu pare,  ajudador meu, m’ha desliurat de glay de  
Ex 26,17  encastadures sían fetas ab què s’ ajust la una taula ab l’altre; en aquesta 
Ex 3,16  coses en las generacions. 16 Vé e  ajusta tots los pus vells de Yrrael, e  
Ex 9,19  entrò ara. 19 Donchs, tramet e  ajusta ton bestiar e tot ço que has al  
Ex 28,14 14 II cadenas d’or molt pur qui s’ ajusta la una ab l’altre [*]. 15 »E feràs 
Ex 32,1  sa trigava a devellar del munt,  ajustà’s quantre Aron e dix: –Leva’t e  
Ex 36,10  havían totas las cortinas. 10 E  ajustà [*] las altres V la una a l’altre. 
Ex 39,4  [*] colors, 4 e dues vores qui s’ ajustacen la una a l’altre costat dels  
Ex 29,2 alizos, e cocha sens levat †que sia  ajustada d’ous†, e crespells alizos ab  
Ex 35,1  35,Tit Capítol XXXXI 1 E quant fou  ajustada tota la companya dels fills de  
Ex 15,8  com rostoll, 8 e las aygües fóran  ajustades en spirit de la tua fortalesa,  
Ex 26,3  totas 3 les V cortinas, e sí seran  ajustades ensemps; las altres V per  
Ex 26,11  botons de matall ab los quals sían  ajustades las bagues, e fasses de tot un  
Ex 26,24  lo dos del tabernacle. 24 E seran  ajustades dejús tro a dessús, e un  
Ex 26,24  las tendrà totas; e seran  ajustades [*] las II taulas que deu hom  
Ex 28,7 ordonada. 7 Haurà II vores en la un  ajustades en los altres costats de las  
Ex 36,29  del tabernacle, e darrera 29 éran  ajustades dejús tro a dessús, e ensemps  
Ex 39,19  altre, 19 e éran strets al breguer  ajustades als anells fortment, e ligave  
Ex 16,9 9 E dix Moysès a Aron: –Digues a l’ ajustament dels fills de Yrrael: “Acostau  
Ex 26,3 ajustades ensemps; las altres V per  ajustament semblant se ajustaran 4 ab V  
Ex 26,24  ajustades dejús tro a dessús, e un  ajustament las tendrà totas; e seran  
Ex 36,29  a dessús, e ensemps venían en un  ajustament. Axí ho féu per cascuna part  
Lv 15,16  home del qual axirà sament del ceu  ajustament, levar-s’ha lo cos tot ab  
Ex 24,3  de nostro Senyor Déu e tots los  ajustaments, e tot lo poble respongué a  
Lv 11,36  e las sisternes e tota cose on se  ajústan las aygües seran mundes, e si las  
Ex 21,6  6 e oferrà’ls son senyor a Déu, e  ajustar-l’ha a la porta, e a las posts  
Ex 22,8 8 Si s’amaga, lo senyor de la case  ajustar-s’ha a ells e jurerà que no  
Ex 26,4  las unas e las altres se puguen  ajustar o acostar. 5 L bagues haurà la  
Ex 26,6  los vels de las cortines se puguen  ajustar perquè un tabernacle se fasse. 7  
Ex 26,10  vora de una saga perquè’s puguen  ajustar ab l’altre [*]. 11 L fermays o  
Lv 19,19 19 »Guarde las mias leys. No fasses  ajustar carnalment la bístie tua ab altre  
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Ex 30,15  del poble derà preu. 15 Lo rich no  ajustarà a la meytat del sicle, [*] res no 
Ex 26,3 altres V per ajustament semblant se  ajustaran 4 ab V cordes de seda al costat, 
Ex 23,10  10 »E VI anys sembraràs ta terra e  ajustaràs tos blats, 11 e al VII any la  
Ex 26,9  e de l’altre. 9 De las quals V ne  ajustaràs ensemps a si, la una e l’altre  
Ex 26,9  ensemps a si, la una e l’altre  ajustaràs, axí com la sizena saga en lo  
Ex 28,1  Irrael. 28,Tit Capítol XXXIII 1 »E  ajustaràs a tu Aron, ton frare, ab sos  
Ex 29,4  e II moltons. 4 E Aron e sos fills  ajustaràs a la porta del tabernacle del  
Ex 40,12 ço que sían sants dels sants. 12 »E  ajustaràs Aron e a sos fills a las portas  
Lv 8,3  e I canestell de pa alís, 3 e  ajustaràs tot lo poble a la porta [*]. 4  
Lv 19,10  en la vinya tua no axengloneràs ni  ajustaràs lo gra que caurà, ans lo lexeràs 
Ex 4,29  manats. 29 E venguéran ensemps e  ajustaren tots los vells dels fills d’  
Ex 8,14  e de las vilas e dels camps, 14 e  ajustaren-las en grans torrents, e  
Ex 15,8  e stech la ona del flum, e  ajustaren-sa los abís enmig de la mar. 9 
Ex 16,18  qui menys n’havia, mas cascuns na  ajustaren segons açò que podien menjar. 19 
Ex 16,20 20 E no’l creguéran gens, abans na  ajustaren al sendemà, e podrí’s tot e fou 
Ex 32,26  nostro Senyor, acost-se a mi. E  ajustaren-sa a ell tots los fills de  
Ex 36,16  totas éran de una masura. 16 E  ajustaren V dejús e altres V demunt. 17 E  
Lv 23,39  XV die del mes setè, com vosaltres  ajustareu tots los fruyts de la vostre  
Ex 36,22  cascuna taula per ço que la una se  ajustàs ab l’altre; axí ho féu en totas  
Ex 23,16  a la axida de l’any, quant hauràs  ajustats tots los blats del camp. 17 »III  
Lv 19,20  donada libertat, e seran abdosos  †ajustats†; no deven morir, †si bé† no  
Lv 19,25 en l’any quint menjareu los fruyts  ajustats que porteran. Jo sóm lo Senyor  
Ex 39,15 feren en lo reonal cadenetas qui s’ ajustaven la una a l’altre, d’or fort  
Ex 28,22 feràs en lo recional cadenas qui s’ ajusten la una a l’altre, d’or fort  
Ex 28,24 e l’altre somitat del reonal. 24 E  ajusteràs en aquell loch cadenas d’or qui 
Ex 28,25  d’or qui són en los marges, 25 e  ajusteràs lo strem de aquellas cadenas als 
Ex 29,10  hauràs concegrades lurs mans, 10  ajusteràs lo vedell devant lo tabernacle  
Ex 2,5 filla de Farahó per ço que’s levàs  al flum, e las suas massipas anaven per  
Ex 3,1  de Median, dins lo desert, e vench  al munt de [*] Horep. 2 E aparech-li  
Ex 3,10  10 Mas vina, e trematré’t  al rey Farahó per ço que desliuras lo meu  
Ex 3,11 nostro Senyor: –Qui çó jo, que vaja  al rey Farahó e traga los fills de Yrrael  
Ex 3,18  tu e los pus vells de Yrrael  al rey de Egipte, e dir-li-has: “Lo  
Ex 3,18 per loch sol per ço que sacrifiquem  al Senyor Déu.” 19 Mas jo sé que no us  
Ex 4,7  7 E dix: –Met-la altre vegada  al si. E mès-la-hy, e tragué-la’n  
Ex 4,10  l’altre die ensà, pus que parles  al teu servent, car só de la pus  
Ex 4,16  deureu fer. 16 Ell parlarà per tu  al poble e serà ta bocha, e tu seràs ço  
Ex 4,27  a Aron: –Vé a carrera a Moysès,  al desert. E ell anà allí a carrera al  
Ex 4,27 al desert. E ell anà allí a carrera  al munt de Déu [*]. 28 E comptà Moysès a  
Ex 5,1  “Lexa mon poble que’m sacrifich  al desert.” 2 E ell respòs: –Qui és  
Ex 5,3  de III dies [*] e sacrifiquem  al Senyor Déu nostro per ço que no’ns  
Ex 5,7  [*]: 7 –Vuymés no doneu palla  al poble a fer las teulas axí com  
Ex 5,8 ço crídan e diuen: “Anem sacrificar  al Déu nostro!” 9 Opremeu-los a obrar, e 
Ex 5,10  isquéran los seus majorsdòmens [*]  al poble e diguéran: –Axí diu Farahó: que  
Ex 7,15  15 –Vés a ell –dix nostro Senyor–  al matí, e ell axirà a las aygües, i tu  
Ex 7,16  Lexa lo meu poble que sacrifich  al desert, e no ho volguist fer tro ara.  
Ex 8,3  e intraran en ta casa, [*] e  al teu lit, e en las cases dels teus  
Ex 8,11  de ton poble, e romandran solament  al flum. 12 E pertiren-sa Moysès e Aron  
Ex 8,23  depertiment entre lo meu poble e  al teu, car demà serà aquest senyal”. 24  
Ex 8,25  e dix-los: –Anau e sacrifichau  al vostre Déu en aquesta terra. 26 E dix  
Ex 8,26  dels egipcians sacrificharem  al Déu nostro, [*] que colen los egipcians 
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Ex 8,27  de III dies irem, e sacrificarem  al Senyor Déu nostro, axí com nos manà, al 
Ex 8,27  Déu nostro, axí com nos manà,  al desert. 28 E dix Farahó: –Jo lexaré a  
Ex 8,28  a vosaltres per ço que sacrifiqueu  al Senyor Déu vostro [*]; mas que no aneu  
Ex 9,10  Farahó, e scampà-la Moysès  al cel, e foren fetas nafres e vexigues en 
Ex 9,19 ajusta ton bestiar e tot ço que has  al camp, car hòmens e bèsties [*] qui  
Ex 9,22  Senyor a Moysès: –Stin la tua mà  al cel per ço que vinga pedra en terra de  
Ex 9,23  Egipte [*]. 23 E stès Moysès la mà  al cel, e nostro Senyor Déu donà trons e  
Ex 10,6  tos avis despuxs que nasquéran tro  al die de vuy.” E girà’s Farahó e no’ls  
Ex 10,7  Lexa los hòmens que sacrifiquen  al Senyor Déu lur. ¿No veus que parex  
Ex 10,8  los: –Anau-vos-na e sacrificau  al Senyor Déu vostro. ¿Qui són aquells qui 
Ex 10,13  aquell die e tota aquella nit, e  al matí lo vent cremant atelà la terra de  
Ex 10,16  e Aron e dix-los: –Peccat he  al Senyor Déu vostro e’n vosaltres, 17  
Ex 10,17  -ma aquesta vegada e pregau  al Senyor Déu vostro que tolga de mi  
Ex 10,21  Senyor a Moysès: –Estén la tua mà  al cel, e sían tenebres sobre la terra de  
Ex 10,22  palpen. 22 E stès Moysès la sua mà  al cel, e fóran fetas tenebres en tota la  
Ex 10,25  doneràs a nós que oferiam  al Senyor Déu nostro? 26 Tot lo bestiar  
Ex 11,3  or, 3 e darà nostro Senyor gràcia  al poble devant los egipcians. E fou  
Ex 11,5  qui seu en la sua cadira, tro  al primer fill de la sua sirventa qui és  
Ex 12,6  un cabrit. 6 E stojar-l’heu tro  al Xèn die de aquest mes, e sacrificar-  
Ex 12,6  la moltitut dels fills de Yrrael  al vespre. 7 E pendran de la sua sanch, e  
Ex 12,9  cruu ni cuyt en aygüe, mas rostit  al foch; lo cap ab los peus e ab los  
Ex 12,10  10 E no’n romandrà res tro  al matí; e si res d’ell na roman, cremar  
Ex 12,15  15 »VII dies menjareu lo pa alís;  al primer die no haurà levat en vostres  
Ex 12,15  de Yrrael, del primer die tro  al setè. 16 Lo primer die serà sant e  
Ex 12,18  perdurable. 18 Lo primer mes,  al XIIIIèn die del mes, al vespre,  
Ex 12,18 primer mes, al XIIIIèn die del mes,  al vespre, menjareu pa alís, e [*] al  
Ex 12,18  al vespre, menjareu pa alís, e [*]  al XXIèn die de aquell mes, al vespre. 19  
Ex 12,18  e [*] al XXIèn die de aquell mes,  al vespre. 19 Per VII dies no serà trobat  
Ex 12,22  no axirà fora la porta de casa tro  al matí, 23 car passarà nostro Senyor e  
Ex 12,29  qui seya en la sua cadira, fins  al primer fill de la cativa qui era en lo  
Ex 13,3  coses són mias. 3 E dix Moysès  al poble: –Remembrau-vos de aquest die  
Ex 13,15  del fill primer de l’hom tro  al primer fill de las bísties, e per ço  
Ex 14,25  las rodes de las carretas e anaren  al fons. E diguéran los egipcians: –Fugiam 
Ex 14,27  Moysès la mà quantre la mar, tornà  al primer loch, e mentre los de Egipte  
Ex 15,13  Tu fores cap nostre e ells temían  al poble que remist, e portist-lo en la  
Ex 15,17  amanaràs dintre i’ls plantaràs  al munt de la tua haretat, en lo teu ferm  
Ex 15,22  pertiren de la Mar Roja e axiren  al desert de Suris. E anaren III dies per  
Ex 15,23  aon posà Moysès covinent nom  al loch e apellà’l Marè, que vol dir  
Ex 16,1  la moltitut dels fills d’Irrael  al desert de Sur, qui és entre Helim e  
Ex 16,1 de Sur, qui és entre Helim e Sinaý,  al XVèn die del segon mes que axiren de  
Ex 16,5  asaig si han la mia lig o no, 5 e  al VIèn die cúllan-na al doble més que  
Ex 16,5  o no, 5 e al VIèn die cúllan-na  al doble més que no solían. 6 E diguéran  
Ex 16,7  ha tremès de terra de Egipte, 7 e  al matí veureu la glòria de nostro Senyor. 
Ex 16,8 dix Moysès: –Nostro Senyor vos darà  al vespre carn a menjar, e al matí pa a  
Ex 16,8 vos darà al vespre carn a menjar, e  al matí pa a sadollament per ço com ha  
Ex 16,10  dels fills de Yrrael, reguardaren  al desert, e la glòria de nostro Senyor  
Ex 16,12  -los: “Al vespre menjareu carn e  al matí vos sadollareu de pa, car jo sóm  
Ex 16,13  que cobriren totas las tendas, e  al matí hach una rosada blancha entorn de  
Ex 16,19  –Negú de vosaltres no n’stoig  al sendemà. 20 E no’l creguéran gens,  
Ex 16,20  creguéran gens, abans na ajustaren  al sendemà, e podrí’s tot e fou ple de  
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Ex 16,21  quantre ells. 21 E cullían-na  al matí cascú tant com los podia bastar a  
Ex 16,21  scalfat sí’s fonia lo qui restava  al camp, 22 e al VI die cullían-na al  
Ex 16,22  fonia lo qui restava al camp, 22 e  al VI die cullían-na al doble, II  
Ex 16,22  camp, 22 e al VI die cullían-na  al doble, II masures per cascun home. E  
Ex 16,23  vuy, e tot l’alre stojau-ho tro  al matí. 24 E féran-ho axí com havia  
Ex 16,25  Senyor. No’n trobarà hom vuy  al camp. 26 VI dies ne haveu cullit, lo  
Ex 16,29  e la mia lig? 29 E dix Moysès  al poble: –Vejau que nostro Senyor vos ha  
Ex 16,29  que nostro Senyor vos ha donat [*]  al VIèn die dobles menjars; cascú stiga en 
Ex 16,29 sa tenda e negú no isca de son loch  al VIIèn die. 30 [*] 31 E apellaren los  
Ex 16,32  que conègan lo pa que jo’ls nodrí  al desert quant fos trets de Egipte.” 33 E 
Ex 16,34  Senyor a Moysès. E posà-la Aron  al tabernacle stojada. 35 E los fills de  
Ex 17,1  dels fills de Yrrael anaren  al desert de Sím per lurs statges, segons  
Ex 17,1  Repadín, on no havia aygüe a beura  al poble. 2 E barallà’s lo poble ab  
Ex 18,5  e sos fills e sa muller a Moysès,  al desert, a on era albergat prop lo munt  
Ex 18,13  stava devant Moysès del matí tro  al vespre. 14 E quant ho hach vist son  
Ex 18,14  lo poble te spera del matí entrò  al vespre? 15 E respòs-li Moysès: –Lo  
Ex 18,19 mon concell, e serà Déu ab tu: sias  al poble en açò qui a Déu tany, e li  
Ex 18,20  ço que Déu li diu, 20 e mostre  al poble ço de què ell se clama, i la  
Ex 19,1  terra. 19,Tit Capítol XXIIII 1 E  al tercer mes quant fou axit Yrrael de la  
Ex 19,1 de la terra de Egipte [*] venguéran  al deser de Sinaý 2 quant anaren en Ripidí 
Ex 19,3  a Déu, e nostro Senyor apellà’l  al munt e dix-li: –Açò diràs a la casa  
Ex 19,10  Senyor, 10 e ell dix-li: –Vé  al poble e sacrifíchan vuy e demà, e  
Ex 19,11  vestidures, 11 e sían aparallats  al terç die, car al terç die avellarà  
Ex 19,11  e sían aparallats al terç die, car  al terç die avellarà nostro Senyor devant  
Ex 19,12  de Sinaý. 12 E stabliràs térmans  al poble entorn e diràs: “Guardau-vos no 
Ex 19,12  e diràs: “Guardau-vos no pugeu  al munt ne toqueu las pertidas de tot  
Ex 19,13  a cridar en lo corn, adonchs pugen  al munt. 14 E devallà Moysès del munt al  
Ex 19,14  munt. 14 E devallà Moysès del munt  al poble e santificà’l. E quant haguéran  
Ex 19,15  15 dix-los: –Siau aparellats  al terç die, que no us acosteu a vostres  
Ex 19,17  loch de las albergades, stiguéran  al peu del munt de Sinaý. 18 E fumava per  
Ex 19,23  Senyor: –No porà pujar lo poble  al munt de Sinaý, car tu conjurist e has  
Ex 19,25  no’ls ocia. 25 E devallà Moysès  al poble e comptà’ls-ho tot. 20,Tit  
Ex 20,20  ventura no muyram. 20 E dix Moysès  al poble: –No us vullau tembre; Déu vench  
Ex 20,26  enorreat. 26 »No pugeràs per graus  al meu altar, per ço que la tua legesa no  
Ex 21,2 servent hebreu, VI anys te servirà;  al VII any axirà de grat. 3 Ab aytal  
Ex 21,18  puny, e aquell no morrà mas geurà  al lit, 19 si se’n va defora ab un bastó  
Ex 21,32  darà XXX besants de argent  al senyor, e lo bou serà mort ab pedres.  
Ex 22,4  [*], o sia bou o aze o ovella,  al doble ho smenarà. 5 E si negú fa mal en 
Ex 22,7 haurà rebut, si és trobat lo ladre,  al doble ho retrà. 8 Si s’amaga, lo  
Ex 22,9 en vestir; [*] e si ells enganaran,  al doble ho smaneran a lur proÿsme. 10 »E  
Ex 22,12 ha tolt per ladronici, retrà lo dan  al senyor. 13 E si porta cose menjada de  
Ex 22,25  25 »E si dónes diners o préstich  al meu poble pobre qui stà ab tu, no li  
Ex 22,30  feràs: VII dies sia ab sa mare, e  al VIIIèn die lo retràs. 31 »Hòmens sants  
Ex 23,4  mercè en judici. 4 »Si acorres  al bou de ton amich o aze arrant, amena’l 
Ex 23,6  l’has ab ell. 6 »E no t’abaxaràs  al judici del pobre. 7 A falcies fugiràs,  
Ex 23,11  terra e ajustaràs tos blats, 11 e  al VII any la lexaràs reposar per ço que  
Ex 23,11  camp. E axí hu feràs en la vinya e  al teu olivar. 12 »VI dies obreràs, e al  
Ex 23,12  teu olivar. 12 »VI dies obreràs, e  al die VII reposaràs, per ço que rapòs ton 
Ex 23,15  del pa alís; [*] axí com vos maní  al temps del mes [*] quant axís de Egipte. 
Ex 23,16 de la tua obra primera que salveràs  al camp. »E la festa primera a la axida de 
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Ex 23,18  lo grex de la tua festa tro  al matí. 19 E las promíssias dels blats de 
Ex 23,28  que reposeràs l’aveu e la por  al cananeu e a l’heteu e l’aveu abans  
Ex 23,31  dels felisteus, e del desert entrò  al flum. E liuraré en vostras mans los  
Ex 24,3  3 E adonchs vench Moysès e retornà  al poble e dix-los totas las paraulas de 
Ex 24,4  e levà’s matí e edifichà altar  al [*] munt, e XII títols hi mès per los  
Ex 24,12  nostro Senyor a Moysès: –Puja a mi  al munt e sta allà, e daré’t taulas de  
Ex 24,13 e Josuè son ministre, e pujà Moysès  al munt de Déu, 14 e dix als vells:  
Ex 24,16 Sinaý, e cobrí’l la nuu VI dies, e  al VIIèn die apellà’l del mig de la  
Ex 24,18  18 E intrà Moysès [*] e pujà  al munt, e stech allí XXXX dies e XXXX  
Ex 25,14  -los per los forats qui seran  al costat de la archa perquè sia portada  
Ex 26,4  se ajustaran 4 ab V cordes de seda  al costat, e al cap de las cortinas haurà  
Ex 26,4  4 ab V cordes de seda al costat, e  al cap de las cortinas haurà cordes perquè 
Ex 26,12  als vels qui són aperallats  al terrat, ço és, la un vel qui és pus  
Ex 26,17  de altesa una colzada e mija. 17 E  al costat de la taula II encastadures sían 
Ex 26,18  18 E hauran XX colzades  al costat qui s’enclina ves migdie, 19 en 
Ex 26,20  cascuna taula per dos angles. 20 E  al segon costat del tabernacle qui s’  
Ex 26,22  posats sots cascuna taula. 22 E  al loch del tabernacle a sol ponent, feràs 
Ex 26,30  segons lo aximpli que a tu  al munt és demostrat. 31 »E feràs vela de  
Ex 27,11  lurs entretalladuras. 11 Axí matex  al costat de aguiló haurà tendas en  
Ex 27,21  per ço que crem làntie tostemps 21  al tabernacle del testimoni, defora lo vel 
Ex 27,21  Aron e sos fills que ella crem tro  al matí devant nostro Senyor. E serà  
Ex 28,12 la un e en l’altre costat memorial  al sobremuscle dels fills de Yrrael, e  
Ex 28,28  per ço que la juntura afegida  al reonal del sobremuscle no’s puguen  
Ex 28,29  sobre son pits quant intrerà  al santuari, mamorial devant nostro Senyor 
Ex 28,30  Senyor per tostemps. 30 E poseràs  al reonal del judici doctrina de veritat  
Ex 28,33 ·s rompen tantost. 33 E feràs dejús  al peu de aquella gonella, entorn, a  
Ex 28,38  de jacint e serà [*] la mitra 38  al front del bisbe, e aportarà Aron la  
Ex 28,43  Aron e sos fills quant intreran  al tabernacle del testimoni o quant se  
Ex 29,22  e lo grex qui és sobre ells  al costat dret, per ço car és moltó de  
Ex 29,30  dels fills de Yrrael, e entre  al tabernacle del testimoni per ço que  
Ex 29,34  de la carn segrada ni del pa tro  al matí, cremar-ho-has ab foch; no  
Ex 29,39 altar: II anyells cascun die, 39 un  al matí, altre al vespre, 40 e la desena  
Ex 29,39  cascun die, 39 un al matí, altre  al vespre, 40 e la desena part de una  
Ex 29,41 aquella [*], 41 e un anyell oferràs  al vespre segons la costuma de la oferta  
Ex 30,7 ensens sobre ell, qui suaument olga  al matí, quant adoberà las luernas 8 e  
Ex 30,8 luernas 8 e quant las haurà ensesas  al vespre, cremarà ensens tostemps devant  
Ex 30,14  a nostro Senyor. 14 Qui és degut  al nombre de XX anys del poble derà preu.  
Ex 30,18  per levar, e posar-l’has  al tabernacle del testimoni a l’altar. E  
Ex 30,20  mans e los peus 20 quant intraran  al tabernacle del testimoni e quant se  
Ex 30,24  [*], 24 e de càsia D cicles  al pes del santuari, e oli de olives una  
Ex 31,18  hagué complidas aquestas paraulas  al munt de Sinaý, II taulas de testimoni  
Ex 32,6  Senyor. 6 E ells levaren-sa  al matí e oferiren-li holocausts e  
Ex 32,8  e han fet un vadell d’or fus  al foch e l’han adorat e sacrifichat, e  
Ex 32,19  las taulas de la mà e trencà-las  al peu del munt. 20 E pres lo vadell e  
Ex 32,24 na e donaren-me’n, e jo gití’ll  al foch e isqué’n aquest vadell. 25 E viu 
Ex 32,30  30 E en l’altre die parlà Moysès  al poble: –Vosaltres haveu fet gran  
Ex 32,34  jo vesitaré aquest peccat d’ells  al die de la venjansa. 35 E ferí nostro  
Ex 33,22  la mia glòria, posar-t’he  al forat de la pedra e defendré’t ab la  
Ex 34,2  aparellat demà que munts tantost  al munt de Sinaý. E staràs ab mi al cap  
Ex 34,2  al munt de Sinaý. E staràs ab mi  al cap del munt; 3 e negú no hy puig ab tu 
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Ex 34,4  primeras, e levà’s de nit e pujà  al munt de Sinaý, axí com nostro Senyor li 
Ex 34,18 VII dies menge [*], axí com te maní  al temps del mes de las novellas messas  
Ex 34,21  devant mi. 21 »VI dies obreràs,  al VIIè die de arar e de segar staràs. 22  
Ex 34,25 sanch de la mia hòstia; no romandrà  al matí dels sacrificis de la festa de  
Ex 34,32  ço que havia oÿt de nostro Senyor  al munt de Sinaý. 33 E quant foren  
Ex 35,19  19 e vestits ab què hom se vista  al ministeri del santuari, e las  
Ex 35,27  oferían pedras uniquines e gemes  al sobremusclo e al reonal, 28 e coses bé  
Ex 35,27  uniquines e gemes al sobremusclo e  al reonal, 28 e coses bé olents e oli a  
Ex 36,3  stiguéssan tot die en la obre, [*]  al matí oferiren tots los vots del poble.  
Ex 36,6  Moysès cridar que home ne fembre  al sentuari no oferís en la obre. E axí  
Ex 37,5  5 e mès-los als anells qui éran  al costat de l’archa per aportar a ella.  
Ex 38,7 7 e manà’ls als sercles qui parien  al costat de l’altar; mas aquell altar no 
Ex 39,7  fills de Yrrael, 7 e posà-las  al costat del sobremuscle en remembrament  
Ex 39,19  la un a l’altre, 19 e éran strets  al breguer ajustades als anells fortment,  
Ex 40,2  Moysès e dix: 2 –En lo primer mes,  al primer die del mes, endressaràs lo  
Ex 40,15  nostro Senyor. 15 Al primer mes,  al segon any, al primer die del mes, fou  
Ex 40,15  15 Al primer mes, al segon any,  al primer die del mes, fou endressat lo  
Ex 40,22  a Moysès. 22 E posà lo canalobre  al tabernacle del testimoni a la una part  
Lv 1,4  e serà plasent e profitarà  al denejant seu. 5 E si sacrificarà vadell 
Lv 1,8  lo cap e tot ço qui s’acosta  al fetge, 9 los budells e los peus levats  
Lv 1,11  sens horresa, 11 e sacrificarà  al costat de l’altar qui guarda ves  
Lv 1,12  és, lo cap e tot ço qui s’acosta  al fetge, e posar-ho-han sobre la  
Lv 1,15  a l’altar, e torcerà-li lo cap  al coll axí que sia trencat lo cuyro, e  
Lv 3,5  posat, en oferta o en odor suau  al Senyor. 6 »E si lur oferta serà de  
Lv 3,16  e fer-n’ha perfum de suau odor  al Senyor Déu. Tot lo sèu serà de nostro  
Lv 4,3 per son peccat I vadell que sia net  al Senyor Déu. 4 E aportarà aquell a la  
Lv 4,7 altar de la timiama per fer gràcies  al Senyor, qui és en lo tabernacle del  
Lv 4,25  de l’holocaust, e lo romanent git  al fonament de aquell. 26 E lo sèu d’ell  
Lv 4,34  dels holocausts, e lo romanent git  al fonament de aquell. 35 E prenga lo sèu  
Lv 5,8  lo holocaust, 8 e donarà aquells  al sacerdot, lo qual ofira [*] primer per  
Lv 5,9  de la sanch sobrerà fassa decórrer  al fonament de l’altar, car per peccat  
Lv 5,12  per peccat és. 12 E liura aquella  al sacerdot, lo qual ne prenga I plen puyn 
Lv 5,16  -hi la Vª part e liura-ho  al sacerdot, lo qual prech per aquell  
Lv 5,18  18 oferrà I moltó net del folch  al sacerdot, segons la manera de la  
Lv 6,6 moltó nèdeu del folch, e don aquell  al sacerdot segons la stimació de la  
Lv 6,9  Foch cremarà en l’altar [*] fins  al matí e lo foch serà en aquell matex  
Lv 6,12  matent en ell lenya tots dies  al matí, e lo holocaust posat, dessobre  
Lv 6,18 en vostres generacions de sacrifici  al Senyor; tots aquells qui tocharan  
Lv 6,20 e de sos fills la qual dèvan oferir  al Senyor en lo die de la sua unció:  
Lv 6,20  en sacrifici perdurable, la meytat  al matí e la mitat al vespre. 21 La qual  
Lv 6,20  la meytat al matí e la mitat  al vespre. 21 La qual fregiran en la  
Lv 7,11  las coses passificables que oféran  al Senyor. 12 »E si la oferta serà per  
Lv 7,15 no romanga de res alguna cose entrò  al matí. 16 »Si emperò alguna cose per  
Lv 7,16  e si alguna cose romandrà tro  al matí, legut és de menjar-la, 17 e si  
Lv 7,19  no sia menjada, mas sia cremada  al foch, e ço que serà net d’ella sia  
Lv 7,20  dels pacifichaments que és oferta  al Senyor Déu, parirà de son poble. 21 »E  
Lv 7,25  menjarà lo sèu que deu ésser ofert  al Senyor Déu en ensens parirà del ceu  
Lv 7,29  »Qui oferrà sacrifici pacificable  al Senyor Déu, ofira ensemps son sacrifici 
Lv 7,30 a Déu seran consegrades, liura-ho  al sacerdot, 31 lo qual ne fassa del sèu  
Lv 7,38 Irrael que oferíssan lurs oblacions  al Senyor Déu en lo desert de Sinaý. 8,Tit 
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Lv 8,32  de las carns e del pa, sia cremat  al foch. 33 Emperò de la porta del  
Lv 8,33  no axireu per VII dies, entrò  al die que sia complit lo temps de la  
Lv 9,9  de l’altar, e gità lo romanent  al fonament de aquell. 10 E lo sèu e los  
Lv 11,24  serà ensuzat e serà no nèdeu entrò  al vespre. 25 E si serà nacessària cose  
Lv 11,25  ceus e serà no nèdeu entrò  al sol post. 26 »Tot animal que hage ungle 
Lv 11,27 mort d’aquell, serà ensutzat entrò  al vespre. 28 E qui portarà d’aquesta  
Lv 11,28  vestimenta e serà no nèdeu entrò  al vespre, car totas aquestas coses seran  
Lv 11,31 mort d’aquells serà no nèdeu entrò  al vespre. 32 »E qui caurà sobre ells que  
Lv 11,32  en aygüe, car serà ensutzade entrò  al vespre, e axí aprés seran mundades. 33  
Lv 11,39 lur mort tocharà serà inmunde entrò  al vespre. 40 E qui menjarà d’aquella o  
Lv 11,40 la sua vestidure e serà inmunde tro  al vespre. 41 »E tot ço que grapona sobre  
Lv 12,6  del testimoni e donar-ho-ha  al sacerdot 7 que ho ofira devant lo  
Lv 13,7  e serà vist labrós, sia tornat  al prevere 8 e condempnar-l’ha per  
Lv 13,9  si serà en hom, amèn-lo hom  al sacerdot, 10 e veurà aquell, e com en  
Lv 13,19  blancha o sotsroja, sia manat  al sacerdot, 20 lo qual veja lo loch de la 
Lv 13,45 lo capiró ensemps, e clemar-s’ha  al sacerdot 46 per tostemps, car labrós és 
Lv 13,49 lebrozia serà tenguda e sia mostrat  al sacerdot. 50 Lo qual lo tinga per VII  
Lv 14,2  hom lo deurà mundar: »Serà aduyt  al prevere, 3 e axirà lo prevere fora la  
Lv 14,7  anar lo pardal viu que se’n vaja  al camp. 8 »E com l’home se levarà la  
Lv 14,13 lo peccat [*], e enaxí per la colpa  al sacerdot pertanyen lo sacrifici, car  
Lv 14,35  de casa e fer-ho-ha a saber  al prevere e dirà: “Enquax plaga de  
Lv 14,46  en la casa [*], serà inmunde entrò  al vespre; 47 e qui mengerà en aquella o  
Lv 14,53  haurà lexat anar lo perdal volar  al camp desliure, adorerà per la casa e  
Lv 15,5 levat ab aygüe, serà no nèdeu entrò  al vespre. 6 E si siurà là on ell ha  
Lv 15,6  e ell [*], serà no nèdeu entrò  al vespre. 7 E qui tocharà la carn d’  
Lv 15,7  levat en aygüe, serà inmunde entrò  al vespre. 8 [*] 9 E lo siti en què ha  
Lv 15,10  flux de sperma serà ensutzat entrò  al vespre; e qui portarà alguna cose d’  
Lv 15,10 levat en aygüe, serà no nèdeu entrò  al vespre. 11 E tot home qui tocharan  
Lv 15,11  ab aygüe, seran no nèdeus entrò  al vespre. 12 E vaxell de terra que ell  
Lv 15,14  del testimoni, e donerà aquells  al sacerdot, 15 lo qual oferrà la un per  
Lv 15,16  tot ab aygüe, e serà inmunde entrò  al vespre. 17 [*] 18 E la fembra ab qui  
Lv 15,18  ha ab aygüe e serà no nèdea entrò  al vespre. 19 »E fembra que de son temps  
Lv 15,19  de son temps haurà flux de sanch  al cap del mes, sia depertida per VII  
Lv 15,20  tocharà a ella sia no nèdeu entrò  al vespre; 21 e lo loch on dormirà o ciurà 
Lv 15,22 levat ab aygüe, serà no nèdeu entrò  al vespre. 23 E tot vaxell sobre lo qual  
Lv 15,23 levat ab aygüe, sera ensutzat entrò  al vespre. 24 E si hom jaurà ab ella en  
Lv 15,27  levat en aygüe, serà inmunde entrò  al vespre. 28 »E si cessarà lo flux de la  
Lv 15,29  dies de la sua purifichació, 29 e  al VIIIèn die oferrà al sacerdot II  
Lv 15,29  29 e al VIIIèn die oferrà  al sacerdot II tortres o II colomins a la  
Lv 16,21  lo cap de aquell, enviar-l’ha  al desert per la mà de algun hom, 22 e  
Lv 16,33 e vestidures santas, 33 e perdonerà  al santuari e al tabernacle del testimoni  
Lv 16,33  33 e perdonerà al santuari e  al tabernacle del testimoni e’ncara a l’ 
Lv 17,5  aquellas presentalles pacificables  al Senyor, 6 e scampen los sacerdots la  
Lv 17,6  del sèu en odor de suavetat  al Senyor. 7 E d’equí avant no degollen  
Lv 17,15  en aygüe, e serà ensutzat entrò  al vespre. E aquesta orde los ferà mundes, 
Lv 19,5  sacrifici de secrifichament  al Senyor per ço que sia perdonat a  
Lv 19,9 no tondràs, ço és, no segaràs entrò  al sòl de la superfícia de la terra, ne  
Lv 19,13  ab tu la obre de ton logater entrò  al matí. 14 No maleyràs lo sort ni poseràs 
Lv 19,21  21 mas per la sua colpa oferrà  al Senyor a la porta del tabernacle del  
Lv 19,24  e no menjareu de aquells. 24 Entrò  al quart any tots los fruyts d’aquells  
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Lv 19,24  d’aquells santifichareu loables  al Senyor, 25 e en l’any quint menjareu  
Lv 19,29  sóm Senyor. 29 »No metràs ta filla  al bordell, per tal que la terra no sia  
Lv 21,7  per marit, car ell és concegrat  al Senyor Déu ceu 8 e ofer los pans de  
Lv 21,17 qui haurà màcula, no ofira los pans  al ceu Déu, 18 ni no s’acost al ceu  
Lv 21,18  pans al ceu Déu, 18 ni no s’acost  al ceu ministeri si serà sech o rencallós, 
Lv 21,21  de açò [*] a oferir lo sacrifici  al Senyor ni pans al ceu Déu. 22 Mengeran, 
Lv 21,21  lo sacrifici al Senyor ni pans  al ceu Déu. 22 Mengeran, emperò, dels pans 
Lv 22,3  e que oferiren los fills de Yrrael  al Senyor al qual sia inmunde, perirà  
Lv 22,3  los fills de Yrrael al Senyor  al qual sia inmunde, perirà devant lo  
Lv 22,6  tochament, 6 serà no nèdeu entrò  al vespre e no menjarà de aquellas coses  
Lv 22,14  menjat la quinta part, e don-ho  al sacerdot en lo santuari. 15 »No  
Lv 22,15  dels fills d’Irrael que oferiren  al Senyor, 16 per ço que per ventura no  
Lv 22,18  cose, aquell oferrà en holocaust  al Senyor. 19 Sia ofert per vosaltres  
Lv 22,22  o impetigen. No oferràs aquell  al Senyor, ne no fassau perfum de aquell a 
Lv 22,24  sech o menys de genetius no ofirau  al Senyor, ni en la terra vostra açò de  
Lv 22,25  De la mà de l’strany no ofirau pa  al Senyor Déu vostro, o qualque cose  
Lv 22,27  d’equí avant seran bons a oferir  al Senyor. 28 E bou e ovella no degollareu 
Lv 22,30  aquell e no’n romandrà gens entrò  al matí e’n l’altre die. Jo sóm lo  
Lv 23,10  la primera garba de vostra segade  al sacerdot per vostres promíssias. 11 E  
Lv 23,13 cèmola mesclada ab oli en sacrifici  al Senyor, en odor de suavetat, e vi  
Lv 23,16  e axí ofarreu sacrificis novells  al Senyor 17 en totas vostres habitacions: 
Lv 23,18  holocaust [*] en odor de suavetat  al Senyor. 19 E oferreu l’anyell e lo  
Lv 23,22  vostres messes, no segareu entrò  al sòl, ne no cullireu las spigues que  
Lv 23,25  en aquell, e oferreu holocausts  al Senyor. 26 E dix nostro Senyor Déu a  
Lv 23,27  en aquell, e oferreu holocausts  al Senyor. 28 Neguna obre no fareu en lo  
Lv 23,32 VIIIIèn die del mes, del vespre tro  al vespre, colreu vostro dissapte. 33 E  
Lv 23,36  36 E VII dies oferreu sacrificis  al Senyor, e lo die VIIIè serà die de  
Lv 23,37  e oferreu en aquellas ofertas  al Senyor, e holocausts e presentalles  
Lv 24,3  Senyor, e cremen del vespre entrò  al matí, e açò serà a vosaltres fur  
Lv 25,22  e menjareu del blat vell entrò  al novèn any, fins que venga lo novell, e  
Lv 25,27  vané, e ço que romandrà sia retut  al comprador, e aquell lavor en sa  
Lv 27,9  9 »E qualquequal haurà fet vot  al Senyor de bístie que pugue éser  
Lv 27,16  la sua possació [*] serà concegrat  al Senyor, segons la masura de la sament  
Lv 27,22  mayors, e serà santifichat  al Senyor, 23 compterà lo sacerdot segons  
Lv 27,23  segons los anys per nombrar entrò  al jubileu, e donerà lo preu aquell que l’ 
Lv 27,23  lo preu aquell que l’havia promès  al Senyor, 24 e en lo jubileu tornerà al  
Lv 27,24  Senyor, 24 e en lo jubileu tornerà  al primer senyor que l’havia venut e l’  
Lv 27,26  26 »Los primers nats que pertanyen  al Senyor Déu negú no’ls pot santifichar  
Lv 27,28  una vegade, serà sant dels sants  al Senyor. 29 E tota concegració que serà  
Lv 27,33 e ço que’s muderà serà santifichat  al Senyor Déu e no’s deu rembre. 34  
Ex 12,3  dels fills de Yrrael e dieu-los:  “Al Xèn die de aquest mes cascú pendrà un  
Ex 16,6  e Aron a tots los fills de Yrrael:  –Al vespre sabreu que nostro Senyor vos ha 
Ex 16,12  dels fills de Yrrael. Parla-los:  “Al vespre menjareu carn e al matí vos  
Ex 40,15  que havia manat nostro Senyor. 15  Al primer mes, al segon any, al primer die 
Ex 25,20  l’oracle e guarden-sa la una  ala a l’altre e giren las cares. Aquest  
Ex 25,20 del tabernacle, 20 e obren las lurs  alas e cobren l’oracle e guarden-sa la  
Lv 14,8 com serà purificat pot intrar en la  albergada, [*] defora la sua tenda VII  
Lv 17,3  ociurà bou o ovella o cabra en la  albergade o fore la albergade, 4 e no l’  
Lv 17,3  o cabra en la albergade o fore la  albergade, 4 e no l’oferrà a la porta del 
Ex 14,2  Belsafon. Devant ell posareu las  albergades sobre la mar. 3 Car Farahó dirà 
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Ex 14,19  [*] 19 [*] qui anava devant las  albergades de Yrrael. E anava ab ells  
Ex 14,20  los primers e 20 stech entre las  albergades de Egipte e las albergades d’  
Ex 14,20  las albergades de Egipte e las  albergades d’Irrael, e era la lum scura e 
Ex 14,24  e nostro Senyor guardà sobre las  albergades dels de Egipte per una columpna 
Ex 19,16  e temé’s lo poble qui era en las  albergades. 17 E quant los hach amenat  
Ex 19,17  Moysès devant Déu del loch de las  albergades, stiguéran al peu del munt de  
Ex 29,14  los fems cremaràs defora totas las  albergades, per ço car és per lo peccat.  
Ex 32,17  –Brogit de batalla oig en las  albergades. 18 E ell respòs: –No és crit  
Ex 32,19  19 E quant se foren acostats a las  albergades, viu Moysès lo vadell [*], e  
Ex 32,26  26 stech a la porta de las  albergades e dix: –Si negú és de nostro  
Ex 32,27  la cuxa, e anau [*] per mig las  albergades, e ocia cascú son frare e son  
Ex 33,7  stès la sua tenda luny, fora las  albergades, e apellà lo seu nom «tenda de  
Ex 33,11  son amich. E quant ell anava a las  albergades, lo seu servent Josuè, fill de  
Lv 4,12 romanent del cos traurà fora de las  albergades, en loch net on solen gitar les 
Lv 4,21  Emperò lo vadell aporten fora las  albergades e créman-lo axí com lo primer 
Lv 6,11 la sendra e traurà-la fora de las  albergades, e posar-l’ha en loch net  
Lv 8,17  e la femta cremà ab foch fora las  albergades, axí com li havia manat nostro  
Lv 9,11  e la pell d’aquell cremà fora las  albergades. 12 E sacrifichà e degollà lo  
Lv 10,4  e portau-los fora de las  albergades. 5 E mantinent ells intraren e  
Lv 13,46 aquest habitarà tot sol fora de las  albergades. 47 »Vestidures de lana e de li 
Lv 16,26  cos en aygüe, e axí entrerà en las  albergades. 27 E lo toro e lo cabrit que  
Lv 16,27  seran aportats fora de las  albergades e seran cremats ab foch, axí  
Lv 16,28 carn ab aygüe, e axí intrerà en las  albergades. 29 »E açò serà a vosaltres en  
Lv 24,10  d’Irrael, e barallà’s en las  albergades ab un home de Yrrael. 11 E com  
Lv 24,14  –Fé anar lo flastomador fora las  albergades, e tots aquells que oÿren dir  
Ex 14,2 als fills de Yrrael que s’entórnan  albergar dellà la regió de Firoch, qui és  
Ex 13,20 vosaltres.» 20 E anaren de Sochot e  albergaren en Aram, en las darreras parts  
Ex 15,27  e LXX palmers, e anaren a Helim e  albergaren prop las aygües. 16,Tit  1 [*]  
Ex 17,1  la paraula de nostro Senyor, [*]  albergaren en Repadín, on no havia aygüe a 
Ex 19,2  2 quant anaren en Ripidí [*], e  albergaren en aquell loch, e aquí fichà  
Ex 18,5  a Moysès, al desert, a on era  albergat prop lo munt de Déu, 6 e menà a  
Lv 23,11  per vostres promíssias. 11 E  alcerà lo sacerdot la garba devant Déu per 
Lv 23,11  altre die del dissapte lo prevere  alcerà la garba e santificharà aquella, 12 
Lv 23,12 e oferreu en lo die que la garba se  alcerà devant Déu I moltó de I any en  
Lv 23,20 any en oferta pacificable. 20 E com  alcerà aquells lo sacerdot ab los pans de  
Ex 4,23  e no’l volguist lexar anar; jo  alciuré ton fill primer.” 24 E com ell fos 
Ex 15,20  profatitzà, sor de Moysès, ab l’ alduf en la mà, e isquéran aprés ella [*]  
Ex 15,20 la mà, e isquéran aprés ella [*] ab  aldufs, 21 ab què cantaren e dèyan: Cantem 
Ex 18,9  havia desliurats e alegrats. 9 E  alegrà’s Getró de tots los béns que Déu  
Lv 23,24  die del dissapte en remembransa de  alegrament e de cridament, e serà apellat  
Ex 4,14  axirà a tu a carrera, e veurà’t e  alegrar-s’ha de tu de cor; 15 e parla- 
Lv 23,40  spessa, e de sàlzer de torrent, e  alegrar-vos-heu devant lo Senyor Déu  
Ex 18,8  Senyor los havia desliurats e  alegrats. 9 E alegrà’s Getró de tots los  
Ex 21,6  -li-ha la una orella ab una  alena, e serà-li servent per tostemps. 7 
Lv 24,23 Irrael. E aduguéran aquell defora e  alepidaren-lo. E féran los fills d’  
Lv 20,27  muyre de mort; ab pedres sían  alepidats; la sanch d’aquells sia sobre  
Lv 24,14 lurs mans sobre lo cap de aquell, e  alepiden-lo tot lo univerç poble. 15 E  
Lv 20,2  mort morrà; e lo poble de la terra  alepiderà aquell, 3 e jo posaré la mia faç 
Ex 19,4  com vos he aportats sobre las  ales de las àguilas i us he a mi prezos. 5 
Ex 37,9  l’oracle [*], 9 qui stanien lurs  ales e cobrien l’oracle e guardaven la un 
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Lv 11,9  de menjar: tots aquells qui han  ales e scata, axí en mar com en terra e en 
Lv 11,10  menjareu. 10 E aquell qui no haurà  ales ni scata, axí en las aygües que’s  
Lv 11,12  no toqueu. 12 Aquells qui no han  ales ni scata [*] són sutzes a vosaltres.  
Ex 6,23  que li parí Nadap e Abaruch e  Aletzar e Aytamar. 24 E los fills de Coré: 
Ex 6,25  los perentius dels coritans. 25 E  Aletzar, fill de Aron, pres muller de las  
Lv 10,16 peccat, trobà’l, e fou irat contre  Aletzar e Aytamar, que romanguéran fills  
Ex 28,1  de Yrrael, Aron, Nadap, Abiüd e  Aletzàs e Thamar, per ço que usen a mi de  
Ex 21,7  -li servent per tostemps. 7 »Si  algú ven sa filla en serventa, axir [*] n’ 
Ex 21,14  hon dega fugir e scapar. 14 E si  algú sientment auciurà son proÿsme per  
Ex 22,10 ho smaneran a lur proÿsme. 10 »E si  algú comana a son proÿsme bou o aze o  
Lv 5,3  peccat e deu ésser lexada. 3 »E si  algú tocharà la inmundícia de l’home  
Lv 7,25  en vostros diversos usos; 25 e si  algú menjarà lo sèu que deu ésser ofert al 
Lv 11,25  25 E si serà nacessària cose que  algú port de aquellas mortas, levarà los  
Lv 11,27  ab IIII peus, serà inmunde; e si  algú tocharà lo mort d’aquell, serà  
Lv 13,2  sia aduyt a Aron sacerdot o  algú de sos fills. 3 Lo qual com veurà la  
Lv 19,7 die terç sia cremat ab foch; 7 e si  algú mengerà aquella aprés lo segon die,  
Lv 20,2  stranys qui habiten en Yrrael, si  algú derà de la sua sament a la ýdola de  
Lv 22,11  11 mas si lo sacerdot comprerà  algú ab son argent, e aquell qui és nat en 
Lv 22,12 del sacerdot serà dada per muller a  algú del poble, no menjarà de aquellas  
Lv 24,21  aytal li cové sostenir. 21 »Si  algú matarà bístie, smen-la; qui ferirà  
Lv 25,47 vostre poder ne ab duresa. 47 »E si  algú de tos frares serà opremut per  
Lv 25,47  per pobresa e vendrà si matex a  algú dels stranys o dels palegrins qui  
Lv 26,39 de la terra vos consumeran. 39 E si  algú romandrà de vosaltres, seran desfets  
Lv 27,11  no’s pot degollar a Déu. E si  algú fa vot de adur-ho devant lo  
Lv 27,31 en aquell són santifichats. 31 E si  algú volrà rembre las suas dècimes,  
Lv 27,33 serà cambiat per altre cose, car si  algú ho muderà, ço que serà mudat e ço que 
Lv 11,39  aquí matex és ensutzada. 39 »E si  algun animal és mort d’aquells qui són  
Lv 15,5  qual ell ciurà és inmunde. 5 E si  algun hom tocharà lo lit d’aquell, levar  
Lv 16,21  -l’ha al desert per la mà de  algun hom, 22 e portar-se-n’ha lo  
Lv 22,22  o trenchat o havent sanadura de  algun mal, o pigota o scàbia o serpiyen o  
Lv 27,20  no’l volrà rembre, mas que serà a  algun altre venut, d’equí avant no’l  
Lv 5,2  iniquitat. 2 »La ànima qui tocarà  alguna cose anorreada, que sia morta per  
Lv 5,2  cose anorreada, que sia morta per  alguna bístie o que sia morta per si  
Lv 5,2 o que sia morta per si matexa o per  alguna altre reptília, e serà oblidada de  
Lv 6,2 e encontra Déu negarà a son proÿsme  alguna comanda que li serà feta en fe, e  
Lv 6,2  rebuda e ell robarà aquella, o en  alguna manera la negarà o li’n ferà  
Lv 6,2  manera la negarà o li’n ferà  alguna calúmpnia, 3 o la li metrà en cose  
Lv 7,15  en aquell die, e no romanga de res  alguna cose entrò al matí. 16 »Si emperò  
Lv 7,16  cose entrò al matí. 16 »Si emperò  alguna cose per volentat serà aportada en  
Lv 7,16  en aquell die sia menjada, e si  alguna cose romandrà tro al matí, legut és 
Lv 7,17  legut és de menjar-la, 17 e si  alguna cose ne serà trobada en lo terç die 
Lv 11,33 33 E tot vaxell de terra en lo qual  alguna cose de aquellas haurà stat serà  
Lv 14,36  entre ell en aquella e que veja si  alguna lebrozia serà en aquella, per ço  
Lv 15,10  entrò al vespre; e qui portarà  alguna cose d’aquelles levarà la sua  
Lv 18,29  29 car tota ànima qui ferà  alguna de aquestas abominacions perirà del 
Lv 24,19  animal per animal. 19 »E qui ferà  alguna màcula a alguns de sos ciutadans,  
Lv 19,28 vostra carn ni no fareu a vosaltres  algunes figures [*]. Jo sóm Senyor. 29 »No 
Ex 16,27 27 E vench lo setèn die, e isquéran  alguns del poble per cullir e no’n  
Lv 24,19  19 »E qui ferà alguna màcula a  alguns de sos ciutadans, axí com ell haurà 
Ex 17,3  temptau a nostro Senyor? 3 E hagué  alí lo poble set per fretura d’aygüe, e  
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Ex 12,15  15 »VII dies menjareu lo pa  alís; al primer die no haurà levat en  
Ex 12,18 die del mes, al vespre, menjareu pa  alís, e [*] al XXIèn die de aquell mes, al 
Ex 12,20  en vostres statges menjareu lo pa  alís. 21 E apellà Moysès los [*] fills de  
Ex 23,15  15 »Guardareu la festa del pa  alís; [*] axí com vos maní al temps del  
Lv 8,2  e II moltons e I canestell de pa  alís, 3 e ajustaràs tot lo poble a la  
Lv 8,26  26 E pres de la cistella del pa  alís qui era devant nostro Senyor; pa sens 
Lv 23,6  dels pans alizos, e menjareu pa  alís per VII dies. 7 E lo die primer serà  
Lv 7,12  levat salgats d’oli, e fogassa  aliza untada d’oli, e crespells de cèmola 
Lv 8,26  salgada d’oli e una fogassa  aliza posà sobre lo sèu e musclo dret. 27  
Lv 2,4  levat mesclats ab oli, e fogassas  alizes untades de oli; 5 o si serà la  
Ex 12,8  8 [*] aquella nit en ast, e pans  alizos ab letugues salvatges. 9 E no  
Ex 12,39  passada de Egipte, e féran pans  alizos sots la cendra, car no’ls podien  
Ex 29,2  dos moltons sens horresa, 2 e pans  alizos, e cocha sens levat †que sia  
Ex 29,2  sia ajustada d’ous†, e crespells  alizos ab oli; e feràs tot açò de forment. 
Ex 29,23  e crespell del penistre dels pans  alizos qui és posat devant nostro Senyor,  
Ex 34,18  18 »Guardaràs la festa dels pans  alizos; per VII dies menge [*], axí com te 
Lv 23,6  mes és la sollemnitat dels pans  alizos, e menjareu pa alís per VII dies. 7 
Ex 5,11  donem palla. 11 Anau e culliu-na  allà on ne poreu trobar, ni hom no us  
Ex 10,23  ni’s moch del loch en què era. E  allà on staven los fills d’Irrael havia  
Ex 16,3  sadollament. Per què’ns manist de  allà en aquest loch del desert, perquè  
Ex 24,12  a Moysès: –Puja a mi al munt e sta  allà, e daré’t taulas de pedre e la ley e 
Lv 14,13 devant Déu. 13 E degollarà l’anyel  allà on solen degollar la oferta per lo  
Ex 8,26  colen los egipcians devant ells,  allapidar-nos-han. 27 Nós a carrera de 
Ex 4,27  a Moysès, al desert. E ell anà  allí a carrera al munt de Déu [*]. 28 E  
Ex 15,25  las aygües tornaren-sa dolsas. E  allí li stablí manaments e judicis, e allí 
Ex 15,25  li stablí manaments e judicis, e  allí lo asajà 26 e dix: –Si ous la veu del 
Ex 17,6  e vé-te’n, 6 car jo’t mostraré  allí devant tu la pedra de Horep, e  
Ex 24,18  Moysès [*] e pujà al munt, e stech  allí XXXX dies e XXXX nits. 25,Tit Capítol 
Ex 29,43  on stabliré quant parlaré. 43 E  allí manaré los fills de Yrrael e serà  
Ex 34,28  ajuda a tu e a Yrrael. 28 E stigué  allí Moysès ab nostro Senyor XXXX dies e  
Lv 22,14  coses sacrifichades, anadescha en  allò que haurà menjat la quinta part, e  
Ex 6,24 los fills de Coré: Asir e Halcanà e  Alnasap. Aquests són los perentius dels  
Ex 40,23  part de la taula, ves migdie, 23 e  alongà ses luernas per orde [*]. 24 [*] 25 
Ex 16,23  demà cuynau-ho vuy, e tot l’ alre stojau-ho tro al matí. 24 E féran- 
Ex 3,13  a nostre Senyor: –Vet que jo iré  als fills de Yrrael e dir-los-he: “Lo  
Ex 3,15 [*] qui sóm. [*] 15 [*] –Axí diràs  als fills de Yrrael: “Lo Senyor Déu de  
Ex 5,5  a vostros càrrechs! 5 E dix Farahó  als seus: –Veus que molt és lo poble de la 
Ex 6,6 la mia covinensa. 6 E per ço digues  als fills de Yrrael: “Jo sóm Senyor qui us 
Ex 6,9  Senyor.” 9 E comptà Moysès tot açò  als fills d’Irrael, e ells no l’obeÿren  
Ex 9,4  que res no muyra d’essò que tany  als fills d’Irrael.” 5 E digas que demà  
Ex 9,21  Déu lexà tots los seus servents  als camps e las bísties. Capítol XIII 22 E 
Ex 11,2  -us que iscau. 2 Digues, donchs,  als fills de Yrrael, que l’hom deman a  
Ex 11,4  e devant lo poble. 4 E dix Moysès  als fills de Yrrael: –Açò dix Déu a mi:  
Ex 12,35 Moysès e Aron, ço és, que demanaren  als egipcians vexells d’or e d’argent e  
Ex 14,2  Senyor a Moysès e dix: 2 –Parla  als fills de Yrrael que s’entórnan  
Ex 14,15 –Què és açò? Per què crides? Digues  als fills de Yrrael que se’n vagen, 16 e  
Ex 14,20  que no’s podien acostar los uns  als altres per tot lo temps de la nit. 21  
Ex 15,1  Capítol XX 1 Adonchs cantà Moysès  als fills d’Irrael aquest cant a nostro  
Ex 18,8  sogre tot ço que Déu havia fet [*]  als egipcians per amor de Yrrael, e tot lo 
Ex 19,3  a la casa de Jacob e denuncieràs  als fills d’Irrael: 4 “Vosaltres haveu  
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Ex 19,4  haveu vist què ha Déu fet  als egipcians, com vos he aportats sobre  
Ex 19,6  són las paraulas que parlaràs  als fills de Yrrael. 7 E vench Moysès e  
Ex 19,24  tu e Aron ab tu. Als sacerdots e  als pobles no passen los térmans ni pugen  
Ex 20,22  nostro Senyor a Moysès: –Açò diràs  als fills de Yrrael: “Vosaltres haveu vist 
Ex 21,8  han acostumat axir; 8 e si desplau  als ulls de son senyor a qui serà liurada, 
Ex 22,31  menjades, mas gitar-la-heu  als cans. 23,Tit Capítol XXVIII 1 »No  
Ex 23,33 fassen peccar ves mi si tu serviràs  als lurs déus, la qual cose ta seria gran  
Ex 24,5  hi mès per los XII trips. 5 E manà  als jóvens dels trips e ells oferiren a  
Ex 24,12  he scrits per ço que’ls ensenys  als fills de Yrrael. 13 E levaren-se  
Ex 24,14  Moysès al munt de Déu, 14 e dix  als vells: –Sperau-vos ací tro que  
Ex 25,2  Senyor a Moysès e dix: 2 –Parla  als fills d’Irrael que’m donen las  
Ex 25,15 en aquells, 15 qui tendran tostemps  als cercles e jamés no’ls na trauran. 16  
Ex 25,22  de totas coses que manaré per tu  als fills d’Irrael. 23 »E feràs taula del 
Ex 26,12  un cobriment. 12 E ço qui romandrà  als vels qui són aperallats al terrat, ço  
Ex 26,23  23 puxas altres VI qui seran  als angles aprés lo dos del tabernacle. 24 
Ex 26,24 [*] las II taulas que deu hom posar  als angles. 25 [*] 26 »E feràs forellats  
Ex 27,20  ell axí com del palau. 20 »E mana  als fills de Yrrael que t’aporten oli de  
Ex 28,25  lo strem de aquellas cadenas  als II †xerubins† en la un e l’altre  
Ex 28,40 de obra polida, 40 però aparellaràs  als fills de Aron gonellas de li e bragués 
Ex 29,28  e a sos fills per dret perdurable  als fills de Yrrael, car primers són e  
Ex 30,31  que usen a mi de sacerdoci. 31 »E  als fills d’Irrael diràs: “Aquest oli de  
Ex 31,13  nostro Senyor a Moysès: 13 –Parla  als fills d’Irrael e diràs-los: “Vejau  
Ex 32,20  ’l en l’aygüe e donà’n a beura  als fills de Yrrael. 21 E dix a Aron: –Què 
Ex 33,5  dix nostro Senyor a Moysès: –Parla  als fills de Yrrael: Poble és de dur cap.  
Ex 34,7  qui rets las iniquitats dels pares  als fills [*] entrò a la terça [*]  
Ex 34,34  entrò que axia, e adonchs parlava  als fills d’Irrael ço que li era manat,  
Ex 35,22  tot ço qui era a honor de aquell e  als vestits sants, e armellas e anells,  
Ex 35,30 Senyor de volentat. 30 E dix Moysès  als fills de Yrrael: –Nostro Senyor ha  
Ex 37,5  e cobrí’ls d’or, 5 e mès-los  als anells qui éran al costat de l’archa  
Ex 38,7 ’ls de launas de aram, 7 e manà’ls  als sercles qui parien al costat de l’  
Ex 38,10  [*] colonas de aram ab lurs vazos;  als caps de las colones e totas las  
Ex 38,24  la obra del santuari qui fou ofert  als dons, XXVIIII besants e DCCXXX sicles  
Ex 39,17  qui ligaven los arpions qui parien  als angles del sobremuscle. 18 Aquestas  
Ex 39,19  e éran strets al breguer ajustades  als anells fortment, e ligave’ls una  
Lv 1,2  del testimoni e dix-li: 2 –Parla  als fills de Yrrael e digues-los: »Home  
Lv 2,2  -hy encens, 2 e portar-ho-ha  als fills de Aron, sacerdot, e la un d’  
Lv 4,2 Senyor Déu a Moysès e dix: 2 –Parla  als fills de Yrrael: »Ànima com peccarà  
Lv 7,23  Senyor a Moysès dient: 23 –Parla  als fills d’Irrael: »Lo sèu dels bous e  
Lv 7,29  Senyor a Moysès dient: 29 –Parla  als fills d’Irrael: »Qui oferrà sacrifici 
Lv 7,34 la cama de la depertidura apartaràs  als fills d’Irrael del sacrifici de lurs  
Lv 7,34  dar-ho-han a Aron, sacerdot, e  als fills de aquell en fur del Senyor Déu, 
Lv 7,36  36 que manà a ells lo Senyor donar  als fills d’Irrael en ralegió perdurable  
Lv 7,38  [*] en lo munt de Sinaý com manà  als fills d’Irrael que oferíssan lurs  
Lv 9,3  devant nostro Senyor. 3 E diràs  als fills d’Irrael: “Preneu I cabrit per  
Lv 10,11  sutze e munde, 11 e ensenyareu  als fills d’Yrrael tots los meus furs que 
Lv 10,14 e las fillas tuas ab tu, car a tu e  als teus fills són stojades de las  
Lv 11,2  a Moysès e Aron dient: 2 –Digau  als fills d’Irrael: »Guardau tot ço que  
Lv 12,2 Senyor Déu a Moysès dient: 2 –Parla  als fills d’Irrael e digues a ells:  
Lv 13,12  e cobrirà tota la carn del cap tro  als peus, e açò serà a vista dels ulls del 
Lv 15,2  a Moysès e Aron dient: 2 –Parlau  als fills d’Irrael e digau a ells: »Home  
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Lv 15,31  del ceu flux. 31 »E mostrareu  als fills d’Irrael que’s guarden de  
Lv 16,33 del testimoni e’ncara a l’altar e  als sacerdots [*]. 34 »E açò serà a  
Lv 17,12  12 E per amor de assò dix  als fills d’Irrael: Tota ànima de  
Lv 17,14 carns és la sanch. Per què jo diguí  als fills d’Irrael: La sanch de universes 
Lv 18,2 Senyor Déu a Moysès dient: 2 –Parle  als fills d’Irrael e digues a ells: »Jo  
Lv 19,10  que caurà, ans lo lexeràs cullir  als pobres e als palegrins. Jo sóm lo  
Lv 19,10  ans lo lexeràs cullir als pobres e  als palegrins. Jo sóm lo Senyor Déu  
Lv 20,2  Déu a Moysès dient: 2 –Açò diràs  als fills d’Irrael: »[*] e dels stranys  
Lv 20,6  6 »E la ànima que’s declinerà  als devinadors e als stròlechs e fornicarà 
Lv 20,6  que’s declinerà als devinadors e  als stròlechs e fornicarà ab ells, jo  
Lv 21,1  nostro Senyor Déu a Moysès: –Parla  als sacerots fills de Aron e digues a  
Lv 22,2  a Moysès dient: 2 –Parle a Aron e  als fills d’aquell que’s guarden de  
Lv 23,2  Senyor Déu a Moysès: 2 –Digues  als fills d’Irrael: »Aquestas són las  
Lv 23,10  Senyor a Moysès dient: 10 –Parle  als fills d’Irrael e digues a ells: »Com  
Lv 23,22  romandran, mas lexar-les-heu  als pobres e als palegrins cullir, car jo  
Lv 23,22  mas lexar-les-heu als pobres e  als palegrins cullir, car jo sóm lo Senyor 
Lv 23,24  Senyor a Moysès dient: 24 –Parla  als fills d’Irrael: »En lo VIIèn mes, en  
Lv 23,34  Senyor a Moysès dient: 34 –Parla  als fills d’Irrael e digues-los que en  
Lv 23,44  Déu vostro. 44 E parlà Moysès  als fills d’Irrael totas las  
Lv 24,2 nostro Senyor Déu a Moysès: 2 –Mana  als fills d’Irrael que aporten a tu oli  
Lv 24,8  devant Déu, e açò és fet manament  als fills d’Irrael en fur perdurable. 9 E 
Lv 24,15 lo tot lo univerç poble. 15 E diràs  als fills d’Irrael: »Hom qui maleyrà son  
Lv 24,23 dix totas aquestas coses e paraules  als fills d’Irrael. E aduguéran aquell  
Lv 25,2 en lo munt de Sinaý dient: 2 –Parla  als fills d’Irrael e digues a ells: »Com  
Lv 27,2 Senyor Déu dient a Moysès: 2 –Parle  als fills d’Irrael: »Home que ferà vot a  
Lv 27,21  concegrada, e pertany de dret  als sacerdots. 22 »Si camp és comprat e no 
Lv 27,34 manà nostro Senyor per mà de Moysès  als fills d’Irrael en lo munt de Sinaý.  
Ex 19,24 e pujar-hi-has tu e Aron ab tu.  Als sacerdots e als pobles no passen los  
Lv 8,29 nostro Senyor. 29 E pres lo pits, e  alsà aquell devant Déu, de l’ariet de la  
Lv 9,21  e las cames dretas, depertí Aron e  alsà-ho devant Déu axí com manà Moysès.  
Lv 13,31 de la barba. 31 E si veurà la plaga  alsada agual de la conna, e los cabells  
Lv 7,34  la cama dreta. 34 E lo pits de la  alsadura e la cama de la depertidura  
Ex 29,26 suanat† Aron, e santificar-l’has  alsat devant nostro Senyor, e serà ta  
Lv 8,27  fills. Los quals com ho haguéssan  alsat devant Déu, 28 ell ho pres de las  
Ex 6,6  dels egipcians, i us rembré en  alt bras, en judicis [*], 7 e us rembré en 
Ex 25,23  de lonch, e d’ample I colzo, e d’ alt I colzo e mig, 24 e deurar-la-has  
Ex 36,9  havia de lonch XXVIII colzos, e d’ alt IIII; una masura havían totas las  
Ex 37,10  e I colzo en ample, qui havia d’ alt I colzo e mig, 11 e environà-la de  
Ex 37,25 IIII colzos de lonch e II colzos d’ alt, e dels angles axían corns. 26 E vestí 
Ex 38,1  V colzos, quadrat, e III colzos d’ alt, 2 e los corns axían dels angles; e  
Ex 38,18  qui havia XX colzos de lonch e d’ alt V colzos, segons la masura que havían  
Ex 14,8  Yrrael; e ells éran-na axits en  alta mà. 9 E com los encalsassen los de  
Ex 25,25  una orla d’or 25 e una corona  alta de IIII dits [*]. 26 E aparellaràs  
Ex 32,5  altar devant ell, e cridà en  alta veu e dix: –Gran és la festa de  
Ex 17,15  dejús lo cel. 15 E edifichà Moysès  altar a nostro Senyor, e apellà son nom  
Ex 20,23  ha parlat. 23 No fareu devant Déu  altar de argent ni déu d’or; 24 de terra  
Ex 20,25 a tu e beneyr-t’he. 25 »E si fas  altar de pedre, no’l ma edificharàs de  
Ex 20,26  26 »No pugeràs per graus al meu  altar, per ço que la tua legesa no sia  
Ex 21,14  son proÿsme per aguayt, de mon  altar lo arrencaràs e morrà. 15 E qui  
Ex 24,4  de Déu, e levà’s matí e edifichà  altar al [*] munt, e XII títols hi mès per 
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Ex 24,6  [*], e l’altre scampà sobre l’ altar. 7 E pres la carta de la covinensa e 
Ex 26,15  feràs taulas qui stiguen devant l’ altar del tabernacle del fust de setim, 16 
Ex 27,1  27,Tit Capítol XXXII 1 »E feràs l’ altar de fust de setim, qui haurà V colsos 
Ex 27,5  -los-has sobre la ara de l’ altar, e serà la grazala enmig de l’  
Ex 27,5  e serà la grazala enmig de l’ altar. 6 E feràs dos forrellats en l’  
Ex 27,6  6 E feràs dos forrellats en l’ altar, de fust de setim, los quals  
Ex 27,7 de la un e de l’altre costat de l’ altar per ell a portar; 8 que no serà gens 
Ex 28,43  testimoni o quant se poseran a l’ altar per ço que aministren lo santuari, e 
Ex 29,12  -l’has sobre las colones de l’ altar ab ton dit, e l’altre sanch  
Ex 29,16  e scampar-n’has entorn de l’ altar, 17 e aquell moltó pertiràs en  
Ex 29,18  tot lo moltó ab ancens sobre l’ altar, e oferta és de nostro Senyor e odor 
Ex 29,20  e scamparàs la sanch sobre l’ altar entorn. 21 E quant hauràs presa de  
Ex 29,21  presa de la sanch qui és sobre l’ altar e de l’oli de unció, untaràs Aron e 
Ex 29,25  d’ells e ensendràs-ho sobre l’ altar en holocaust de odor fort suau a  
Ex 29,36  lo peccat. Cascun die denejaràs l’ altar quant segraràs la hòstia del  
Ex 29,37  37 VII dies denejaràs l’ altar, e’l santificaràs, e serà sant dels 
Ex 29,38  38 »Açò és què feràs en l’ altar: II anyells cascun die, 39 un al  
Ex 29,43  de Yrrael e serà santificat l’ altar en la mia glòria. 44 E santificaré  
Ex 30,1  30,Tit Capítol XXXV 1 »E feràs  altar a sacrificar la timiama, dels fusts  
Ex 30,4  forrellats sien mesos en ells e l’ altar sia portat. 5 E aquells forrellats  
Ex 30,6  e’ls deureràs. 6 E poseràs l’ altar quantre lo vel qui és devant l’  
Ex 30,18  al tabernacle del testimoni a l’ altar. E metràs-hi aygüe, 19 e levar-  
Ex 30,20 testimoni e quant se acosteran a l’ altar per ço que ofiren en aquell timiama  
Ex 30,27  lo canelobre e sos aÿnaments, e l’ altar de timiana, 28 e d’holocaust e tota 
Ex 31,8 fort bell ab los ceus vaxells, e l’ altar de timiana, 9 e de holocaust e tots  
Ex 32,5 E quant ho hach vist Aron, edifichà  altar devant ell, e cridà en alta veu e  
Ex 35,15  [*], e oli a cremar, 15 e l’ altar de timiana [*] e oli de unció e  
Ex 35,16  [*] a la porta de la tenda, 16  altar de holocaust e grazala de aram ab  
Ex 37,25  ab tots sos vexells. 25 E féu  altar de timiama [*], de IIII colzos de  
Ex 37,27  los forrellats s’hi matéssan e l’ altar se pogués portar. 28 E aquells  
Ex 38,1  38,Tit Capítol XXXXIIII 1 E féu  altar de holocaust de fust de setim, de V  
Ex 38,7  sercles qui parien al costat de l’ altar; mas aquell altar no era spes mas  
Ex 38,7  al costat de l’altar; mas aquell  altar no era spes mas cavat de dins [*]. 8 
Ex 38,30  del tabernacle del testimoni, e  altar de aram ab sa grasella ab tots los  
Ex 39,37  luernas e lurs obres ab oli, 37 e  altar d’or e ungüent e timiama de bona  
Ex 39,39  a l’entrant del tabernacle, 39 e  altar de aram, [*] e tots sos vaxells, e  
Ex 40,5  starà ab sas luernas. 5 E l’ altar d’or ab què’s sacrifica l’encens, 
Ex 40,6  tabernacle. 6 E devant aquella, l’ altar de l’holocaust. 7 Lo labis, entre  
Ex 40,7  l’holocaust. 7 Lo labis, entre l’ altar e el tabernacle, e umplir-l’has  
Ex 40,10  per ço que sia santificat, 10 l’ altar de holocaust e tots sos vaxells, 11  
Ex 40,27  l’intrant del tabernacle 27 a l’ altar de l’holocaust en lo vestiari del  
Ex 40,28  lo tabernacle del testimoni e l’ altar, omplí d’aygüe, 29 e levaren-sa  
Ex 40,30  o covinensa que pujassen a l’ altar, axí com havia manat nostro Senyor  
Ex 40,31  lo palau engir lo tabernacle e l’ altar, e manà la tenda a l’intrant. E  
Lv 1,5 sanch e scamparan-la entorn de l’ altar qui és devant la porta del  
Lv 1,7  per pessas, 7 e sotsmetran a l’ altar foch bestit demunt la lenya, 8 e  
Lv 1,9  -ho el sacerdot sobre l’ altar en holocaust e en odor suau a nostro 
Lv 1,11  11 e sacrificarà al costat de l’ altar qui guarda ves aguiló devant nostro  
Lv 1,11  la sanch d’ell scamparan sobre l’ altar los fills de Aron entorn, 12 e  
Lv 1,13  oferrà totas las ofertas sobre l’ altar en holocaust e en odor fort suau a  
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Lv 1,15  15 oferrà-la lo sacerdot a l’ altar, e torcerà-li lo cap al coll axí  
Lv 1,15  lexen córrer la sanch sobre [*] l’ altar, 16 e la gorga e las plomas gitarà  
Lv 1,16  gorga e las plomas gitarà prop l’ altar, ves orient, en aquell loch en què  
Lv 1,17  e sacrificar-l’ha sobra lo  altar, e metrà foch a la lenya. Açò és  
Lv 2,9  del sacrifici e ofira’l sobre lo  altar en odor de suavesa a nostro Senyor.  
Lv 2,12  e [*] sían conponides sobre l’ altar en odor de suavetat. 13 »E qualque  
Lv 3,2  scampen la sanch entorn de l’ altar, 3 e ofiren de la degolladura del  
Lv 3,5  5 de tot açò fassa perfum sobre l’ altar, demunt la lenya, e lo foch dejús  
Lv 3,8  de Aron scampen la sanch sobre lo  altar entorn, 9 e puxs ofíran la  
Lv 3,13  de Aron scampen la sanch sobre l’ altar entorn, 14 [*] e lo grex qui cobre  
Lv 3,16 e cremar-ho-ha en foch sobre l’ altar e fer-n’ha perfum de suau odor al 
Lv 3,17 pengen los lombles oferreu sobre l’ altar. 4,Tit Capítol quart 1 E parlà  
Lv 4,7  matexa sanch en lo corn de l’ altar de la timiama per fer gràcies al  
Lv 4,7  buyderà en lo fonament de l’ altar de l’holocaust en lo intrament del  
Lv 4,10  com ferà perfum dessobre l’ altar de l’holocaust. 11 E la pell e  
Lv 4,18  matexa pos en los corns de l’ altar qui és devant nostro Senyor en lo  
Lv 4,18 la sanch git prop lo fonament de l’ altar dels holocausts, que és a la porta  
Lv 4,19  lo sèu e face’n perfum sobre l’ altar. 20 E face axí d’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  ceu dit e toch-ne los corns del  altar de l’holocaust, e lo romanent git  
Lv 4,31  e perfumar-n’has sobre l’ altar en odor de suavetat a nostro Senyor, 
Lv 4,34  lo ceu dit e tinya los corns de l’ altar dels holocausts, e lo romanent git  
Lv 4,35  e sia cremat sobre l’ altar en encens a nostro Senyor, e prech  
Lv 5,9  de aquell per las parets de l’ altar, e ço que de la sanch sobrerà fassa  
Lv 5,9  fassa decórrer al fonament de l’ altar, car per peccat és; 10 e l’altre  
Lv 5,12  I plen puyn e crem-la sobre l’ altar en remembransa del qui ofer, 13 e  
Lv 6,9 de l’holocaust: Foch cremarà en l’ altar [*] fins al matí e lo foch serà en  
Lv 6,9 matí e lo foch serà en aquell matex  altar. 10 E lo sacerdot vista gonella e  
Lv 6,10 lo foch e posarà aquella prop de l’ altar; 11 e puxs despullarà’s aquests  
Lv 6,12  crem tostemps sobre la ara de l’ altar, lo qual nodrescha lo sacerdot  
Lv 6,13  null temps no deu defallir en l’ altar. 14 »Aquesta és la ley del sacrifici 
Lv 6,14  devant lo Senyor Déu e devant l’ altar: 15 »Prenga lo sacerdot I puyn de  
Lv 6,15  e fassa perfum d’aquell en l’ altar en remembransa de odor suau a nostro 
Lv 6,22 E tota la oferta serà cremada en l’ altar per lo sacerdot que del pare per  
Lv 7,2 d’aquell sia scampada entorn de l’ altar. 3 E ofiren de la couha e lo grex  
Lv 7,5 e fassa lo sacerdot perfum sobre l’ altar, car açò és perfum a nostro Senyor  
Lv 7,31  ne fassa del sèu perfum sobre l’ altar, e lo pits serà de Aron e de sos  
Lv 8,11 santifichà ells e salpassà sobre lo  altar VII vegades, e untà ell e tots sos  
Lv 8,15 -hi son dit e tený los corns de l’ altar entorn. E com l’hach santifichat  
Lv 8,19  e scampà la sanch entorn de l’ altar. 20 E l’ariet desmembrà per  
Lv 8,21 peus, e lo ariet tot ensès sobre l’ altar per ço car era holocaust de suau  
Lv 8,24  peus, e lo romanent gità sobre l’ altar entorn. 25 E lo sèu e la coha e tot  
Lv 8,28  mans de aquells e perfumà sobre lo  altar de l’holocaust per ço car era  
Lv 8,30 de untadura e la sanch que sobre l’ altar havia scampada, e gità-la sobre  
Lv 9,7  7 E dix a Aron: –Acoste’t a l’ altar e sacrificha per ton peccat, e ofir  
Lv 9,8  8 E mantinent Aron se acostà a l’ altar e degollà lo vadell per lo ceu  
Lv 9,9  son dit, e tochà lo corn de l’ altar, e gità lo romanent al fonament de  
Lv 9,10  són per lo peccat perfumà sobre l’ altar axí com manà nostro Senyor a Moysès. 
Lv 9,12  la qual ell buydà entorn de l’ altar e dessobre lo holocaust. 13 E  
Lv 9,13  en aquell, e posaren-ho sobre l’ altar e cremà-ho ab foch, 14 levats  
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Lv 9,18  la sanch, la qual scampà sobre l’ altar entorn. 19 E lo sèu del bou e la  
Lv 9,20 los pits; e com foren cremats en l’ altar lo sèu 21 ab los pits d’aquells e  
Lv 9,24 holocaust e lo sèu qui era sobre l’ altar. E com lo poble viu açò, loaren a  
Lv 10,12 menjau aquell sens levat prop de l’ altar, car sant dels sants és. 13 E  
Lv 10,15  e lo pits e lo sèu qui crema en l’ altar sia elevat devant Déu, e pertanyen a 
Lv 14,20 holocaust, 20 e posarà aquell en l’ altar [*], e perdonerà sobre aquell lo  
Lv 16,12  e umple’l de las brases de l’ altar, e tenint-lo en la mà meta-hy  
Lv 16,20  lo santuari e lo tabernacle e l’ altar, ladonchs ofira lo cabrit viu. 21 E  
Lv 16,25  per peccat serà perfumat sobre l’ altar. 26 »E aquell qui haurà lexat anar  
Lv 16,33  del testimoni e’ncara a l’ altar e als sacerdots [*]. 34 »E açò serà  
Lv 17,6  los sacerdots la sanch sobre l’ altar de Déu a la porta del tabernacle del 
Lv 17,11  doné aquella a vosaltres sobre l’ altar meu a perdonar sobre vostres ànimas, 
Lv 21,23  del santuari ne no s’acost a l’ altar, per ço car màcula ha e no deu  
Lv 22,22 aquell a nostro Senyor sobre lo ceu  altar. 23 »E porà oferir de grat bou o  
Ex 25,10 colzos e mig, d’ample [*] e mig d’ altesa. 11 E deurar-l’has d’or bell  
Ex 26,16  haja X colzades de longuesa, e de  altesa una colzada e mija. 17 E al costat  
Ex 27,1  e serà codrat, e III colzos de  altesa. 2 [*] e cobriràs-lo de aram. 3 E 
Ex 30,2  ço és, quadrat, e II colzos de  altesa, e los corns d’ell iran devant. 3  
Lv 26,30  fillas. 30 E destroviré vostras  altesas e trencharé vostres ymatges, e  
Ex 33,5 tu e destroyr-t’he. Ara posa ton  altivesch per ço que sàpies què’t faré. 6 
Ex 1,15  –e la una havia nom Sephorà e l’ altre Suà– 16 e manà’ls: –Quant vosaltres 
Ex 2,13 amagà’l en la arena. 13 E isqué l’ altre die e viu II hebreus qui’s  
Ex 2,22  fuy en terra stranya.» E parí’n  altre que apellà Elítzer, e dix: «Déu,  
Ex 4,7  de neu. 7 E dix: –Met-la  altre vegada al si. E mès-la-hy, e  
Ex 4,7  E mès-la-hy, e tragué-la’n  altre vegada, e fou semblant a l’atre. 8  
Ex 4,8  senyal, creuran la paraula de l’ altre. 9 E si no crèuhan aquests II  
Ex 4,10  no só bell parler de hir ne de l’ altre die ensà, pus que parles al teu  
Ex 5,20  a Moysès e Aron, qui staven de l’ altre part, com axiren de Farahó, 21 e  
Ex 9,6  aquesta maravella. 6 [*] e en l’ altre die moriren tots los bestiars dels  
Ex 12,22  e tenyiu lo lindar e la una e l’ altre post de la porta, e negú de  
Ex 12,38 menys de fembras e d’infants, 38 e  altre poble que no podia hom nombrar, qui  
Ex 12,38  qui’s mesclà ab ells, e ovellas e  altre bestiar molt e massa. 39 E  
Ex 13,14  ta demanarà ton fill, demà o l’ altre, e dirà: “Què és açò?”, diràs-li:  
Ex 14,22  axí com a mur a la una part e a l’ altre. 23 E los egipcians qui’ls  
Ex 17,12  suas mans de la una part e de l’ altre, e las suas mans no s’abaxaren tro  
Ex 18,4  strany en terra stranya»–, 4 e l’ altre Elièser –«Car lo Déu del meu pare,  
Ex 18,7  ’l, e seludaren-sa la un a l’ altre ab paraules de pau. E quant fou  
Ex 18,13 menjassen pa devant Déu. 13 E en l’ altre jorn sech Moysès que jutjàs lo  
Ex 21,10 la costuma d’ells; 10 e si’n pren  altre, ferà las nossas a la massipa e no  
Ex 21,18  se barellaran e la un fér a l’ altre ab pedra o ab puny, e aquell no  
Ex 21,29  acostumat de ferir, d’hir o de l’ altre ensà, e han amonestat son senyor e  
Ex 21,35  seu. 35 E si bou strany nafre a l’ altre e aquell mor, vendran lo bou viu e  
Ex 22,10  a son proÿsme bou o aze o ovella o  altre bestiar en guarda, e serà mort o  
Ex 22,27  sa carn de què’s cobre e no n’ha  altre ab què’s dorme; si crida a mi, oyr  
Ex 24,6  de la part de la sanch [*], e l’ altre scampà sobre l’altar. 7 E pres la  
Ex 25,12  haja en la un costat, e II, en l’ altre. 13 E feràs forrallats de fust de  
Ex 25,18 II xerubins d’or de la una e de l’ altre part de l’oracle; 19 lo un xerubín  
Ex 25,19  xerubín serà en l’un costat, e l’ altre, a l’altre costat del tabernacle,  
Ex 25,19  en l’un costat, e l’altre, a l’ altre costat del tabernacle, 20 e obren  
Ex 25,20  e guarden-sa la una ala a l’ altre e giren las cares. Aquest és lo  
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Ex 25,32  III de la un costat e III de l’ altre; 33 ab III forats qui sían a manera  
Ex 25,33  anaps a manera de nou, e en l’ altre canó, sperulles e liris. Aquesta  
Ex 26,5 quantra baga vinguen de la una a l’ altre [*] se puguen adobar. 6 E feràs L  
Ex 26,8  agual la masura de la una e de l’ altre. 9 De las quals V ne ajustaràs  
Ex 26,9 ajustaràs ensemps a si, la una e l’ altre ajustaràs, axí com la sizena saga en 
Ex 26,10 saga perquè’s puguen ajustar ab l’ altre [*]. 11 L fermays o botons de matall 
Ex 26,13  e I colzo penjarà de una part e l’ altre qui és pus en longuesa dels vels, e  
Ex 26,13  dels vels, e defendrà la un e l’ altre costat del tabernacle. 14 E feràs un 
Ex 26,14  del tabernacle. 14 E feràs un  altre cubert de pells de moltons  
Ex 26,14 moltons robricades, e sobre aquest,  altre cobriment de pells de jasint. 15 »E  
Ex 26,17  ab què s’ajust la una taula ab l’ altre; en aquesta guisa totas las taulas  
Ex 26,27  costat del tabernacle, 27 e V a l’ altre [*], 28 e aquells qui seran mesos de 
Ex 26,28  taulas de la part de ssus tro a l’ altre. 29 E aquellas taulas deuraràs, e  
Ex 27,7  sercles, e seran de la un e de l’ altre costat de l’altar per ell a portar; 
Ex 27,13  e atrestants fondaments. 13 E l’ altre amplesa qui guarda ves orient haurà  
Ex 28,10  Yrrael, 10 VI noms en una e VI en  altre, segons l’orde de lur nativitat. 11 
Ex 28,12  [*]. 12 E [*] en la un e en l’ altre costat memorial al sobremuscle dels  
Ex 28,12  nostro Senyor sobre la un e l’ altre costat per ramembransa. 13 E feràs  
Ex 28,14 molt pur qui s’ajusta la una ab l’ altre [*]. 15 »E feràs lo recional del  
Ex 28,22  cadenas qui s’ajusten la una a l’ altre, d’or fort bell, 23 e II anells d’ 
Ex 28,23  d’or que poseràs en la una e l’ altre somitat del reonal. 24 E ajusteràs  
Ex 28,25  als II †xerubins† en la un e l’ altre costat del sobremuscle qui guarda lo 
Ex 28,27  qui s’han a posar en la un e l’ altre costat del sobremuscle dejús, qui  
Ex 28,28  no’s puguen pertir la un de l’ altre. 29 E portarà Aron los noms dels  
Ex 29,12  de l’altar ab ton dit, e l’ altre sanch scamparàs sobre lo fonament d’ 
Ex 29,19  e sacrifici de Déu. 19 »E pendràs  altre moltó e sobre lo cap d’ell Aron e  
Ex 29,39  anyells cascun die, 39 un al matí,  altre al vespre, 40 e la desena part de  
Ex 30,2  2 qui haurà I colzo de longuesa e  altre de amplesa, ço és, quadrat, e II  
Ex 30,9  9 No ofarreu sobre ell timiama d’ altre composició, ni oferta ni sacrifici  
Ex 30,32  la sua composició no’n fereu  altre, car santificat és e sant serà a  
Ex 32,9  de Egipte!” 9 E dix nostro Senyor  altre vegada a Moysès: –Jo veig que aquest 
Ex 32,15  scritas de la una part e de l’ altre, 16 fetas de la mà de Déu, e la  
Ex 32,30  sia donada benedicció. 30 E en l’ altre die parlà Moysès al poble:  
Ex 34,35  que era cornuda, mas aquell cobria  altre vegada sa cara com parlava ab ells.  
Ex 36,10 ajustà [*] las altres V la una a l’ altre. 11 E féu ances de jacint en la vora 
Ex 36,11  de la una cortina, en la un e l’ altre costat, e en la vora de la altre  
Ex 36,11 l’altre costat, e en la vora de la  altre cortina axí matex, 12 per ço que las 
Ex 36,12  vinguéssan quantre si la una a l’ altre [*]. 13 E Aron féu L cercles d’or  
Ex 36,17  E féu L ances en la vora [*] de la  altre saga per ço que’s lesacen la una a  
Ex 36,17  per ço que’s lesacen la una a l’ altre, 18 e L civellas de aram ab què’s  
Ex 36,19  de pells de moltons rubricades e  altre cobriment de jacint. 20 E féu las  
Ex 36,22  per ço que la una se ajustàs ab l’ altre; axí ho féu en totas las taulas del  
Ex 36,24  cascuna taula, de la una e de l’ altre part dels angles, là on la  
Ex 36,32  32 e V a’dobar de la un a l’ altre costat del tabernacle, e foren  
Ex 36,33  ponent quantre la mar. 33 E féu un  altre forrellat qui vingués per mig las  
Ex 36,33 mig las taulas, de la un angle a l’ altre, 34 e deurà aquells forrellats, e  
Ex 37,3  II anells a la un costat e II a l’ altre. 4 E féu forrellats de setim, e  
Ex 37,7  [*], que posà a la una part e a l’ altre de l’oracle: 8 un a l’un cap e l’ 
Ex 37,8 de l’oracle: 8 un a l’un cap e l’ altre a l’altre cap de l’oracle [*], 9  
Ex 37,8  8 un a l’un cap e l’altre a l’ altre cap de l’oracle [*], 9 qui stanien  
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Ex 37,9  l’oracle e guardaven la un a l’ altre. 10 E féu taula de fust de satim, de 
Ex 37,18  e III vergues d’una part e III d’ altre. 19 E III anaps a manera de nou per  
Ex 37,19  e III anaps en semblansa de nou en  altre abre, sparullas ensemps e liris; ab  
Ex 39,4  vores qui s’ajustacen la una a l’ altre costat dels caps, 5 [*] ab aquellas  
Ex 39,15  qui s’ajustaven la una a l’ altre, d’or fort pur, 16 e II arpions e  
Ex 39,16  d’or posaren en la un e en l’ altre costat del reonal, 17 per on  
Ex 39,18  e lo reonal rellessaven la un a l’ altre, 19 e éran strets al breguer  
Lv 2,14  ta oferta oferràs sal. 14 »Si en  altre manera oferràs dons de las tuas  
Lv 5,2  morta per si matexa o per alguna  altre reptília, e serà oblidada de la sua  
Lv 5,7  sacerdot e per lo peccat. 7 »E en  altre manera, si no porà oferir bestiar,  
Lv 5,7 a nostro Senyor, un per lo peccat e  altre per lo holocaust, 8 e donarà aquells 
Lv 5,10  altar, car per peccat és; 10 e l’ altre oferrà en holocaust axí con solen  
Lv 7,30  30 Tenint en la mà lo sèu e en l’ altre lo pits devant la porta del  
Lv 10,7  no axireu fora lo tabernacle; en  altre manera parireu, e lo oli de la santa 
Lv 12,8  la un d’ells a fer holocaust e l’ altre per peccat, e preguerà per ella lo  
Lv 13,16  se scampa no nèdea és. 16 E si  altre vegade tornerà en blanchor e tot l’ 
Lv 13,20  de la lebrozia, e guardarà la carn  altre vegade, e los pèls si són tornats en 
Lv 13,33  agual ab la conna, 33 raurà’l en  altre loch menys de la plaga e tendrà’l  
Lv 13,56  que la vestidura serà levade  altre vegade [*]; 57 e [*] veurà hom que  
Lv 14,6  de terra sobre aygüe vive, 6 e l’ altre ocell pendrà ab lo fust del cedre e  
Lv 14,9  [*] e los pèls del cos, e lau-se  altre vegada lo cos e las vestidures. 10  
Lv 14,22  quals sia la un per peccat e l’ altre en holocaust. 23 E ofira aquell en  
Lv 14,31  oferrà 31 un per la colpa e  altre en holocaust, ab la sua presentalla. 
Lv 14,42  de on són levades aquellas, e ab  altre brach ferà axelbar la terra de la  
Lv 14,43  e las parets seran razes e  altre crosta hi serà posade, 44 e com lo  
Lv 15,15  oferrà la un per lo peccat e l’ altre en holocaust e preguerà per aquell  
Lv 15,30  quals la u oferrà per peccat e l’ altre en holocaust, e preguerà lo prevera  
Lv 16,8  sorts sobre cascun: un a Déu, e l’ altre a cabrit «na trematran». 9 E oferrà  
Lv 16,10  en sort a Déu per peccat, 10 e l’ altre cabrit, viu poserà devant Déu, e  
Lv 17,15 que menjarà cose morta per ci o per  altre bístie, axí lo nediu com l’estrany, 
Lv 19,19 ajustar carnalment la bístie tua ab  altre linatge de bísties, ni no sembreràs  
Lv 20,10  »Qui serà ensutzat ab la muller d’ altre per adulteri o ab la muller de son  
Lv 22,8  8 Cose morta per si ni presa per  altre bístie no menjareu, per ço que no  
Lv 22,30 romandrà gens entrò al matí e’n l’ altre die. Jo sóm lo Senyor Déu. 31 »[*]  
Lv 23,11  per vosaltres a Déu. E en  altre die del dissapte lo prevere alcerà  
Lv 23,15  habitacions. 15 »E nombrareu en l’ altre die del dissapte en lo qual oferiu  
Lv 23,16  VII setmanes plenas 16 entrò a l’ altre die de la setmane cetena, ço és, L  
Lv 25,17  de vosaltres no aflegescha a l’ altre, mas cascú de vosaltres tema son  
Lv 26,44  axí que de tot sían consumats, ans  altre vegada faré covinensa ab ells, car  
Lv 27,20  volrà rembre, mas que serà a algun  altre venut, d’equí avant no’l porà  
Lv 27,27  E si no’l vol rembre, vene’l a  altre per aytant com dabans serà stimat.  
Lv 27,33  ni bo ni mal, ne serà cambiat per  altre cose, car si algú ho muderà, ço que  
Ex 1,14 brach e de teula e de rejola, e per  altres servicis [*]. 15 E dix lo rey de  
Ex 1,19  fembres habreas no són axí com las  altres de Egipte, car ellas saben de levar 
Ex 7,11 e feren ells per encantaments uns e  altres secrets axí matex, 12 e gitaren  
Ex 14,20  no’s podien acostar los uns als  altres per tot lo temps de la nit. 21 E  
Ex 16,17  Yrrael e culliren-na, uns més e  altres menys, 18 e masuraven-lo a masura 
Ex 18,21  uns que sían senyors de XXX, los  altres de C, e altres de L, e altres de X, 
Ex 18,21  senyors de XXX, los altres de C, e  altres de L, e altres de X, 22 qui jutgen  
Ex 18,21  los altres de C, e altres de L, e  altres de X, 22 qui jutgen lo poble  
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Ex 18,22  Pertex los càrrechs entre los  altres per ço que pus leuger ta sia; 23 e  
Ex 18,25  del poble, los uns de XXX, e los  altres de C, e los altres de L, e los  
Ex 18,25  de XXX, e los altres de C, e los  altres de L, e los altres de X, 26 qui  
Ex 18,25  de C, e los altres de L, e los  altres de X, 26 qui jutjaven lo poble  
Ex 26,3  e sí seran ajustades ensemps; las  altres V per ajustament semblant se  
Ex 26,4  haurà cordes perquè las unas e las  altres se puguen ajustar o acostar. 5 L  
Ex 26,23  ponent, feràs VI taulas; 23 puxas  altres VI qui seran als angles aprés lo  
Ex 27,1  qui haurà V colsos de longuesa e  altres tants de amplesa, e serà codrat, e  
Ex 27,15  colzos [*]. 15 [*] e III colones e  altres tants fondaments. 16 E a l’intrant 
Ex 28,7  II vores en la un ajustades en los  altres costats de las sumitats e que’s  
Ex 28,27  e sguarden detràs, 27 e II  altres anells qui s’han a posar en la un  
Ex 34,1  ellas las paraulas que éran en las  altres que trenquist. 2 Sies aparellat  
Ex 36,10  las cortinas. 10 E ajustà [*] las  altres V la una a l’altre. 11 E féu ances 
Ex 36,16  masura. 16 E ajustaren V dejús e  altres V demunt. 17 E féu L ances en la  
Ex 36,32  del tabernacle, e foren aquests  altres V forrellats ves la part de ponent  
Ex 38,5  havia [*], 5 fuzos IIII anells per  altres tants caps del ret a metra dins  
Lv 6,11  draps e vestir-se-n’ha d’ altres, e pendrà la sendra e traurà-la  
Lv 7,24  e d’aquellas que seran mortas per  altres bísties [*] en vostros diversos  
Lv 11,4  serà fesa, axí com lo camell e d’ altres, no menjareu de aquella, e entre  
Lv 13,5  ne mudade, tengue’l enclòs  altres VII dies, 6 e en lo VIIè die guard  
Lv 13,33  menys de la plaga e tendrà’l per  altres VII dies; 34 e si lo die setè veurà 
Lv 13,54  lebrozia és, e tenga aquell per  altres VII dies. 55 E com veurà la faç de  
Lv 14,42  en loch inmunde, 42 e ferà †fer  altres parets† en lo loch de on són  
Lv 20,24  he depertits vosaltres de tots los  altres pobles; 25 donchs, vosaltres  
Ex 25,6 jacint, e lenya de setim, 6 e oli e  alum e ensens e ungüent e timiama de bona  
Ex 21,5  vestir. 5 E si diu lo servent: “Jo  am mon senyor e ma muller e mos infants”,  
Lv 16,4  de li e bragues de li per ço que  amach ses vergonyes, e sinya encara  
Ex 22,8  ladre, al doble ho retrà. 8 Si s’ amaga, lo senyor de la case ajustar-s’  
Ex 2,2  un fill. E viu-lo fort bell, e  amagà’l III mesos; 3 e com no hu pogués  
Ex 2,12 negú, ferí lo egipcià e ocís-lo e  amagà’l en la arena. 13 E isqué l’altre  
Ex 34,22  e la festa com totas coses sa  amàgan e torna lo temps. 23 »[*] de l’any 
Ex 21,29  amonestat son senyor e no l’haurà  amagat e auciu hom o fembra, lo bou serà  
Ex 17,8  Senyor ab nós o no?» 8 E vench  Amalech e combaté’s quantre Yrrael en  
Ex 17,9  barons e ix a combatre quantre  Amalech demà, e jo seré a la sima del munt 
Ex 17,11  Yrrael, e si un poch las baxava,  Amalech vensia. 12 E las mans de Moysès  
Ex 17,13 lo sol se colgà. 13 E Josuè encalsà  Amalech e lo seu poble ab spasa. 14 E dix  
Ex 17,14  car jo destroviré la mamòria de  Amalech dejús lo cel. 15 E edifichà Moysès 
Ex 17,16  e la batalla de Déu serà quantre  Amalech per totas generacions. 18,Tit  
Ex 13,17  quant Farahó hach lexat lo poble,  amanà’ls Moysès de la terra dels  
Ex 13,18 e que s’entornàs en Egipte; 18 mas  amanà’ls entorn per la via del dessert  
Lv 18,3 regió de Canahan, a la qual jo dech  amanar a vosaltres, no fassau, ni en lurs  
Ex 15,17  ffassa Pascha [*]. 17 Tu los  amanaràs dintre i’ls plantaràs al munt  
Ex 10,4  e no’ls vols lexar anar, jo  amanaré demà legostas en la tua terra 5  
Ex 15,26  obeyràs los seus manaments [*], no  amanaré sobre tu la langor que posí en  
Ex 8,7  encantadors per lur encantament, e  amanaren granotas sobre tota la terra de  
Ex 32,21 Aron: –Què’t féu aquest poble, que  amanasses sobre ells aquest peccat ten  
Lv 24,11  Senyor e maldigués aquell, fou  amanat a Moysès. E la mare d’aquell era  
Ex 14,11  vazos en Egipte e per ço nos has  amanats que moríssem en aquest loch  
Lv 19,18  de la injúria de ton ciutadà.  Amaràs ton amich axí com tu matex. Jo sóm  
Ex 15,23  aygües de Marach per ço com éran  amargants, aon posà Moysès covinent nom al 
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Ex 1,14 i [*] scarnien-los 14 e aduyen en  amargor lur vida per obres dures de brach  
Ex 15,23  loch e apellà’l Marè, que vol dir  «Amargor». 24 E murmurà lo poble quantre  
Ex 28,19  la terça haurà ligírius e àgates e  amatist; 20 en la quarta haurà crisòlitus  
Ex 39,12 12 en la terça, ligírius e àgates e  amatist; 13 e en la quarta, crisòlitus e  
Lv 19,34  terra, quax strany [*], 34 [*]  amau a ell quax axí com a vosaltres  
Ex 20,6  en M generacions en aquells qui  amen [*] e guarden los meus manaments. 7  
Ex 3,8  de las mans dels egipcians e’ls  amèn en terra bona e spayosa, en terra en  
Lv 13,9  plaga de lebrozia si serà en hom,  amèn-lo hom al sacerdot, 10 e veurà  
Ex 8,5  los rius e sobre las bassas, e  amena granotas sobre tota la terra de  
Ex 23,4  al bou de ton amich o aze arrant,  amena’l [*]. 5 Si veus l’aze d’aquell  
Ex 32,34  del meu libre, 34 mas tu vés e  amena aquest poble de qui jo t’he parlat, 
Ex 14,7  e tot lo seu poble ab si, 7 e  amenà DC carretas triades de tots los  
Ex 19,17 las albergades. 17 E quant los hach  amenat Moysès devant Déu del loch de las  
Ex 6,18  perentius. 18 Los fills de Cahat:  Ameran e Ysuar e Efron e Oziel. E los anys 
Ex 6,20  lurs companyes. 20 E pres muller  Ameran Josabet, sa cozina, qui li parí  
Ex 6,20 Moysès e Maria. E foren los anys de  Ameran CXXXVII anys. 21 E los fills de  
Ex 11,2  de Yrrael, que l’hom deman a son  amich, e la fembra a sa veÿna, vaxells de  
Ex 22,7  7 »E si negú comana haver a son  amich o vaxell en guarda, e hom haurà  
Ex 23,4 judici. 4 »Si acorres al bou de ton  amich o aze arrant, amena’l [*]. 5 Si  
Ex 32,27  e ocia cascú son frare e son  amich e son proÿsme.” 28 E féran los fills 
Ex 33,11  axí com hom sol parlar a son  amich. E quant ell anava a las albergades, 
Lv 19,18  injúria de ton ciutadà. Amaràs ton  amich axí com tu matex. Jo sóm lo Senyor.  
Ex 6,23 pres Aron muller Elizàbech filla de  Aminadap, sor de Vaason, que li parí Nadap 
Ex 39,1  de què’s vestís Aron quant  aminestrava los sants, axí com manà nostro 
Ex 28,41  santificharàs-los per ço que  aministren e fassen sacerdoci [*]. 42 E  
Ex 28,43  se poseran a l’altar per ço que  aministren lo santuari, e que no múyran  
Ex 5,8  posareu sobre ells, e no’ls na  aminvareu res, car vegaven e per ço crídan 
Ex 5,11  on ne poreu trobar, ni hom no us  aminverà res de vostra obre. 12 E fou  
Lv 27,18  romazos entrò en l’any jubileu, e  aminverà del preu. 19 E si aquell volrà  
Ex 34,12  de aquella terra jamés no faces  amistat [*], 13 mas destroex lurs ares e  
Ex 34,15 gelós, Déu és envejós. 15 No fasses  amistat ni covinensa ab los hòmens de  
Ex 32,18  respòs: –No és crit de hòmens qui  amonéstan guerra, ni crit de hòmens qui  
Ex 21,29  d’hir o de l’altre ensà, e han  amonestat son senyor e no l’haurà amagat  
Ex 18,8 Déu havia fet [*] als egipcians per  amor de Yrrael, e tot lo treball que li  
Lv 7,2  »Santa dels sants és, 2 e per  amor de assò là on degollaran lo holocaust 
Lv 11,33  haurà stat serà ensutzat, e per  amor de assò deu ésser trenchat. 34 Tots  
Lv 13,28 asats clara, de cremament és, e per  amor de assò sia mundat, car sichatricx és 
Lv 13,52 e tot ço que serà atrobat, 52 e per  amor de açò sia cremat ab flama de foch.  
Lv 17,5  del mig del ceu poble. 5 E per  amor d’açò deven oferir sacrificis e dons 
Lv 17,12  en la ànima e perdonerà. 12 E per  amor de assò dix als fills d’Irrael: Tota 
Lv 21,6 e’ls pans de lur Déu ofiren, e per  amor d’assò seran sants. 7 »No prenguen  
Ex 3,8 mel, la terra del cananeu e hateu e  amoreu e cerezeu e aveu e gerbuzeu. 9 Lo  
Ex 3,17  en terra de Canahan, de l’heteu e  amoreu [*] e aveu e gebuzeu, en la terra  
Ex 13,5  del cananeu e de l’heteu e de l’ amoreu e de l’aveu e del gebuzeu, que  
Ex 23,23  [*]. 21-22 [*] 23 »[*] e manerà lo  amoreu e lo heteu e lo farizeu e lo  
Ex 33,2  àngel per ço que git lo cananeu e  amoreu e hateu [*] e gebuzeu devant tu, 3  
Ex 34,11  Jo gitaré vuy devant ta cara lo  amoreu e cananeu e gebuzeu e heteu e  
Ex 15,25  a nostro Senyor, e nostro Senyor  amostrà-li un fust; e quant l’hach mès  
Lv 20,25  que’s moven en terra que jo he  amostrades a vosaltres que són no nèdeas.  
Ex 25,9  semblansa de tabernacle que jo t’ amostraré de fer e los vaxells en honor d’ 
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Ex 27,8 de dins, axí com és a tu en lo munt  amostrat. 9 »E feràs lo palau del  
Lv 20,18  e descobrirà la sua letgeza e ella  amostrerà la sanch axí com li ix, muyren  
Ex 25,10  haja de fons II colzos e mig, d’ ample [*] e mig d’altesa. 11 E deurar-  
Ex 25,17  de longuesa II colsos e mig, e d’ ample I colzo e mig. 18 E feràs II  
Ex 25,23  qui haurà II colzos de lonch, e d’ ample I colzo, e d’alt I colzo e mig, 24  
Ex 26,8  †obra† haurà XXX colzades, e d’ ample IIII; e serà agual la masura de la  
Ex 26,12 terrat, ço és, la un vel qui és pus  ample, de la mitat d’ell cobriràs lo  
Ex 36,15  havia de lonch XXX colzos, e d’ ample IIII; totas éran de una masura. 16 E 
Ex 36,21 taula havia X colzos de lonch, e de  ample havia I colzo e mig, 22 e havia II  
Ex 37,1  [*] de lonch e I colzo e mig d’ ample [*]. 2 [*] 3 [*] e IIII anells d’or 
Ex 37,6 mig de lonch e de un colzo e mig d’ ample, 7 e II xerubins d’or [*], que posà 
Ex 37,10  de II colzos en lonch e I colzo en  ample, qui havia d’alt I colzo e mig, 11  
Ex 27,1  de longuesa e altres tants de  amplesa, e serà codrat, e III colzos de  
Ex 27,12  ab lurs entretalladures. 12 En la  amplesa del palau qui guarda ves ponent  
Ex 27,13  fondaments. 13 E l’altre  amplesa qui guarda ves orient haurà L  
Ex 28,16  de I palm axí en longuesa com en  amplesa, 17 e posar-hi-has IIII ordes  
Ex 30,2  I colzo de longuesa e altre de  amplesa, ço és, quadrat, e II colzos de  
Lv 27,7  e la fembra, III. 7 E de XXXX anys  amunt, lo mascle derà XV cicles, e la  
Ex 2,8  8 E ella respòs: –Vé-hy. E  anà la massipa e apellà sa mare. 9 A la  
Ex 2,15 volia’l auciure, e fugí-sse’n e  anà en terra de Median, e asech-se prop  
Ex 4,18  en què deus fer los senyals. 18 E  anà-sse’n Moysès e tornà a Getró, son  
Ex 4,27  carrera a Moysès, al desert. E ell  anà allí a carrera al munt de Déu [*]. 28  
Lv 5,16  se restituescha lo dan, e puxs  anadescha-hi la Vª part e liura-ho al  
Lv 22,14  de las coses sacrifichades,  anadescha en allò que haurà menjat la  
Lv 11,20 rata pinada. 20 »E totas voletaries  anant sobre IIII peus serà abominació a  
Ex 25,29  29 E aparellaràs [*] encensers e  anaps, en què deven oferir los sacrificis, 
Ex 25,31  las branques de aquells e canons e  anaps, pedres patitas e liris, d’ell  
Ex 25,33  e los liris, e III semblants  anaps a manera de nou, e en l’altre canó, 
Ex 25,34  mas en aquell canalobre seran IIII  anaps en manera de nou, sperulles e  
Ex 37,16  de diversos usos de la taula,  anaps e tasses d’or pur fort bell en què  
Ex 37,17  molt pur [*], e del seu abre axien  anaps e sperullas e liris, 18 VI en cascun 
Ex 37,19  una part e III d’altre. 19 E III  anaps a manera de nou per cascun arbre, e  
Ex 37,19  arbre, e [*] liris ensemps, e III  anaps en semblansa de nou en altre abre,  
Ex 37,20 aquell havia IIII forrellats e IIII  anaps a manera de nou, e per cascunas [*]  
Ex 2,20 dix: –A on és? Per què’l na jaquís  anar? [*]. 21 E quant fou vengut, jurà  
Ex 3,19 Déu.” 19 Mas jo sé que no us lexarà  anar lo rey de Egipte [*] 20 [*] en totas  
Ex 4,23  servescha, e no’l volguist lexar  anar; jo alciuré ton fill primer.” 24 E  
Ex 4,26  mi spos de peccats», 26 e lexà’l  anar pus que hach dit «Spos de peccats»,  
Ex 6,11  ab Farahó, rey de Egipte, que lex  anar los fills de Yrrael de sa terra. 12 E 
Ex 7,2 diré, e ell parlarà a Faraó que lex  anar los fills d’Irrael de sa terra. 3  
Ex 7,14  és lo cor de Farahó e no vol lexar  anar lo poble. 15 –Vés a ell –dix nostro  
Ex 8,32  axí que aquesta vegada no lexà  anar lo poble. 9,Tit  1 E dix nostro  
Ex 9,17 retens mon poble e no’l vols lexar  anar? 18 Jo faré ploura demà en aquesta  
Ex 10,4  hy contrastes e no’ls vols lexar  anar, jo amanaré demà legostas en la tua  
Ex 10,8  ¿Qui són aquells qui hy deven  anar? 9 E dix Moysès: –Ab nostros fills e  
Ex 10,27 cor de Farahó, e no’ls volch lexar  anar. 28 E dix-li Farahó: –Pertex-te  
Ex 11,10  ditas devant Farahó, [*] e no lexà  anar los fills de Yrrael de sa terra.  
Ex 18,20  honrar, e la carrera per on deven  anar, e la obre que fassen. 21 Donchs,  
Ex 18,27  las leugeras coses. 27 E lexà’n  anar Getró, son sogre, [*] en la sua  
Ex 21,27  o serventa, axí matex los lexerà  anar franchs. 28 »E si lo bou ab son corn  
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Lv 13,54  que sían levades, e si no’n pot  anar, lebrozia és, e tenga aquell per  
Lv 14,7  que de dret sia purgat, e puxs lex  anar lo pardal viu que se’n vaja al camp. 
Lv 14,53 e ab l’hisop. 53 E com haurà lexat  anar lo perdal volar al camp desliure,  
Lv 16,10  fassa pregàries sobre aquell e lex  anar aquell en lo desert. 11 »E com açò  
Lv 16,26 altar. 26 »E aquell qui haurà lexat  anar lo cabrit leverà sos vestiments e son 
Lv 20,23  intrar e habitar. 23 No vullau  anar en los furs de las nacions las quals  
Lv 24,14  Senyor Déu a Moysès 14 dient: –Fé  anar lo flastomador fora las albergades, e 
Ex 12,37  e despullaren los egipcians. 37 E  anaren-se’n los fills d’Irrael de  
Ex 13,20  ossos de aquí ab vosaltres.» 20 E  anaren de Sochot e albergaren en Aram, en  
Ex 14,25  e girà las rodes de las carretas e  anaren al fons. E diguéran los egipcians:  
Ex 15,19  la mar [*], e los fills d’Irrael  anaren per sech enmig de la mar. 20 E  
Ex 15,22 Roja e axiren al desert de Suris. E  anaren III dies per loch sol, e no  
Ex 15,27 XII fonts d’aygüe e LXX palmers, e  anaren a Helim e albergaren prop las  
Ex 17,1  la moltitut dels fills de Yrrael  anaren al desert de Sím per lurs statges,  
Ex 19,2 venguéran al deser de Sinaý 2 quant  anaren en Ripidí [*], e albergaren en  
Ex 34,31 tots los prínceps del poble, e ells  anaren-hi, e puxs, com haguéran parlat,  
Lv 26,40  falcia que feren a mi e per ço car  anaren contre mi. 41 E per ço jo iré  
Ex 10,11  ’s penseu. 11 No’s ferà axí, mas  anau-hi los hòmens e sacrifichau a  
Ex 12,31  vosaltres e los fills de Yrrael, e  anau-vos-en [*]; 32 e preneu vostras  
Ex 12,32 vostras ovellas e vostro bestiar, e  anau sacrificar a nostro Senyor, axí com  
Ex 12,32  Senyor, axí com dèyau de primer, e  anau-vos-na e beneÿu-ma, 33 e treyeu 
Ex 32,27 lo baró lo cultell sobre la cuxa, e  anau [*] per mig las albergades, e ocia  
Lv 18,4  e servau los meus manaments, e  anau en aquells. Yo sóm Déu vostro. 5  
Lv 26,21  ni los arbres lur fruyt. 21 »E si  anau ab mi en duresa ni no voleu oyr a mi, 
Ex 5,4  somoveu lo poble de lurs obres?  Anau a vostros càrrechs! 5 E dix Farahó  
Ex 5,11  Farahó: que no us donem palla. 11  Anau e culliu-na allà on ne poreu  
Ex 5,18  a sacrificar a nostro Senyor.” 18  Anau, donchs, e obrau, que no us darà hom  
Ex 8,25  Farahó Moyès e Aron e dix-los:  –Anau e sacrifichau al vostre Déu en  
Ex 10,8  e Aron a Farahó, e ell dix-los:  –Anau-vos-na e sacrificau al Senyor  
Ex 10,24  apellà Farahó Moysès e Aron e dix:  –Anau e sacrifichau a nostro Senyor, e  
Ex 12,21  [*] fills de Yrrael e dix-los:  –Anau e preneu una bístia per vostras  
Lv 10,4  avoncle d’Aron, e dix a ells:  –Anau e preneu vostres frares devant del  
Ex 3,4  4 E viu nostro Senyor que ell ho  anava a veura; apellà’l d’enmig de la  
Ex 14,19  que jo sóm Senyor [*] 19 [*] qui  anava devant las albergades de Yrrael. E  
Ex 14,19  devant las albergades de Yrrael. E  anava ab ells ensemps una culumpna de nuu, 
Ex 33,11 sol parlar a son amich. E quant ell  anava a las albergades, lo seu servent  
Ex 39,24  senys d’or e la magrana de què  anava lo bisbe ornat quant feya son  
Ex 13,21  de la solea. 21 E nostro Senyor  anave’ls devant a mostrar la via, de die  
Ex 2,5  levàs al flum, e las suas massipas  anaven per mig de la canal. E quant hach  
Ex 14,29 ’n romàs. 29 E los fills de Yrrael  anaven per mig de la mar en sech, e las  
Ex 40,34  la nuu es pertia del tabernacle, e  anaven los fills de Yrrael per lurs  
Ex 29,18  cap, 18 e oferràs tot lo moltó ab  ancens sobre l’altar, e oferta és de  
Lv 10,1  encencers e matéran-hi foch e  ancens, e oferiren devant nostro Senyor  
Ex 36,11  V la una a l’altre. 11 E féu  ances de jacint en la vora de la una  
Ex 36,12  axí matex, 12 per ço que las  ances vinguéssan quantre si la una a l’  
Ex 36,13  d’or que s’agafassen ab las  ances de las cortines e que’n fos fet un  
Ex 36,17 dejús e altres V demunt. 17 E féu L  ances en la vora [*] de la altre saga per  
Lv 27,13  -ho volran aquells qui oferran,  anedescha sobre la stimació la Vª part. 14 
Lv 27,19  lo camp aquell que ell promès,  anedescha la quinta part de la stimació de 
Lv 27,27 lo rembrà segons la sua stimació, e  anedescha la quinta part del preu. E si no 
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Lv 27,31 algú volrà rembre las suas dècimes,  anedescha la quinta part del preu en  
Lv 26,21  en duresa ni no voleu oyr a mi, jo  anediré sobre vosaltres plagues a VII  
Ex 25,27  en cascun peu; 27 sa corona haurà  anells d’or en què hom meta forrellats en 
Ex 26,6  adobar. 6 E feràs L sercles o  anells d’or ab los quals los vels de las  
Ex 26,29  taulas deuraràs, e metràs-hi  anells d’or per ço que tinguen los  
Ex 27,4  d’arret e’n [*] IIII angles IIII  anells de aram, 5 e posar-los-has  
Ex 28,23  l’altre, d’or fort bell, 23 e II  anells d’or que poseràs en la una e l’  
Ex 28,27  e sguarden detràs, 27 e II altres  anells qui s’han a posar en la un e l’  
Ex 28,28  sobremuscle 28 se strenyarà ab sos  anells del sobremuscle ab la sàvena de  
Ex 30,4  -has corona aurèola engir 4 e II  anells d’or sots la corona per cascun  
Ex 32,2  2 E dix-los Aron: –Preneu los  anells e los orellals d’or de vostres  
Ex 32,3  ço que ell dix, e aportaren los  anells e los orellals a Aron. 4 E quant  
Ex 35,11  tenda e son terrat e cobriment, e  anells e taulas e forrellats [*], 12 e  
Ex 35,22  e als vestits sants, e armellas e  anells, tots vaxells d’or fou partit en  
Ex 37,3  d’ample [*]. 2 [*] 3 [*] e IIII  anells d’or per sos IIII angles, II  
Ex 37,3  d’or per sos IIII angles, II  anells a la un costat e II a l’altre. 4 E 
Ex 37,5  cobrí’ls d’or, 5 e mès-los als  anells qui éran al costat de l’archa per  
Ex 37,27 E féu-li corona d’or engir, e II  anells d’or sots la corona per cascun  
Ex 38,5 e sots ella havia [*], 5 fuzos IIII  anells per altres tants caps del ret a  
Ex 39,16  pur, 16 e II arpions e atrestants  anells d’or, emperò los anells d’or  
Ex 39,16 atrestants anells d’or, emperò los  anells d’or posaren en la un e en l’  
Ex 39,19  strets al breguer ajustades als  anells fortment, e ligave’ls una saveneta 
Ex 39,32  lo cobriment e tota la obra, e los  anells e las taulas [*] e los vazos, 33 e  
Ex 5,3 –Lo Déu dels hebreus nos apellà que  anem a carrera de III dies [*] e  
Ex 5,8  vegaven e per ço crídan e diuen:  “Anem sacrificar al Déu nostro!” 9 Opremeu 
Ex 5,17 –Vosaltres vos posau e per ço dieu:  “Anem a sacrificar a nostro Senyor.” 18  
Ex 8,28  Senyor Déu vostro [*]; mas que no  aneu luny. Pregau per mi. 29 Dix Moysès:  
Lv 18,3  no fassau, ni en lurs costums no  aneu. 4 Feu los meus judicis e servau los  
Ex 23,20  de sa mare. 20 »Jo’t trematré mon  àngel, e yrà devant tu [*]. 21-22 [*] 23  
Ex 32,34  de qui jo t’he parlat, e lo meu  àngel irà devant tu; mas jo vesitaré  
Ex 33,2 la daré.” 2 E trematré devant tu l’ àngel per ço que git lo cananeu e amoreu e 
Ex 36,28  per cascuna taula e per cascun  angle del tabernacle, e darrera 29 éran  
Ex 36,33  per mig las taulas, de la un  angle a l’altre, 34 e deurà aquells  
Ex 25,12  d’or, e posar-los-has en IIII  angles de la archa: II sercles haja en la  
Ex 26,19  sotmesos a cascuna taula per dos  angles. 20 E al segon costat del  
Ex 26,23  23 puxas altres VI qui seran als  angles aprés lo dos del tabernacle. 24 E  
Ex 26,24 las II taulas que deu hom posar als  angles. 25 [*] 26 »E feràs forellats del  
Ex 27,4  en lo loch d’arret e’n [*] IIII  angles IIII anells de aram, 5 e posar-  
Ex 28,16  e de bis retort. 16 E serà de IIII  angles e doble; e haurà mesura de I palm  
Ex 36,24  de la una e de l’altre part dels  angles, là on la encastadura dels costats  
Ex 36,24  dels costats sa termanava en los  angles. 25 [*] aquella part del tabernacle 
Ex 36,29 Axí ho féu per cascuna part per los  angles, 30 que VIII taulas fossen ensemps  
Ex 37,3  e IIII anells d’or per sos IIII  angles, II anells a la un costat e II a l’ 
Ex 37,13  d’or, e posà-las en IIII  angles per cascun peu de la taula 14  
Ex 37,25 de lonch e II colzos d’alt, e dels  angles axían corns. 26 E vestí’l d’or  
Ex 38,2  d’alt, 2 e los corns axían dels  angles; e cobrí’l de launas de aram. 3 E  
Ex 39,17  ligaven los arpions qui parien als  angles del sobremuscle. 18 Aquestas axí  
Ex 4,19 aquells són morts qui volían la tua  ànima. 20 E pres Moysès sa muller e sos  
Ex 12,15  qui menjarà lo pa levat, aquella  ànima parirà de Yrrael, del primer die tro 
Ex 12,19  casas; qui menjarà levat, la sua  ànima perrà de la casa de Yrrael, axí de  
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Ex 15,9  e †perí† las despullas. La mia  ànima serà complida, e trauré mon cultell, 
Ex 15,9  e trauré mon cultell, la mia  ànima los auciurà.» 10 E lo teu spirit  
Ex 21,23  jutgeran. 23 E si mor, retrà  ànima per ànima, 24 ull per ull, dent per  
Ex 21,23  23 E si mor, retrà ànima per  ànima, 24 ull per ull, dent per dent e mà  
Ex 31,14  qui ferà en ell obre parirà la sua  ànima del ceu poble. 15 VI dies fareu  
Ex 34,19  serà meu; de totas las qui han  ànima, axí de bous com de ovellas meu  
Lv 2,1  a Déu. 2,Tit Capítol sagon 1 »La  ànima quant oferrà a nostro Senyor sa  
Lv 4,27  seu peccat sia perdonat. 27 »E si  ànima del poble [*] peccarà per  
Lv 5,1  5,Tit Capítol quint 1 »E si  ànima peccarà e oyrà la veu de sagrament e 
Lv 5,2  portarà la sua iniquitat. 2 »La  ànima qui tocarà alguna cose anorreada,  
Lv 7,18 l’ofirent; e majorment qualquequal  ànima que per aytal menjar sa ensutzerà,  
Lv 7,20  serà net d’ella sia menjat. 20 E  ànima ensutzada qui menjarà de las carns  
Lv 7,27  d’ocells com de bestiar; 27 tota  ànima qui menjarà sanch parirà de son  
Lv 17,10  jo fermaré la mia faç quantre la  ànima de aquell e scamparé aquella de son  
Lv 17,11  aquella de son poble, 11 car la  ànima de la carn en la sanch és, e jo doné 
Lv 17,11  ànimas, car la sanch és en la  ànima e perdonerà. 12 E per amor de assò  
Lv 17,12  assò dix als fills d’Irrael: Tota  ànima de vosaltres no mengerà sanch, ni  
Lv 17,14  e cobre-la ab terra, 14 car la  ànima de totas las carns és la sanch. Per  
Lv 17,14 universes carns no menjareu, car la  ànima de tota carn és en sanch, e  
Lv 17,15  serà tallat de son poble. 15 »E la  ànima que menjarà cose morta per ci o per  
Lv 18,29 vosaltres hi habitaven, 29 car tota  ànima qui ferà alguna de aquestas  
Lv 19,8  ensutze, per la qual cose aquella  ànima perirà de son poble. 9 »Com feràs  
Lv 20,6 los d’enmig del meu poble. 6 »E la  ànima que’s declinerà als devinadors e  
Lv 23,29  lo Senyor Déu vostro. 29 Tota  ànima que no serà aflegida en aquell die  
Lv 26,11  e no avorrirà a vosaltres la mia  ànima, 12 e jo iré entre vosaltres e saré  
Lv 26,30  ýdoles, e haurà vós en oy la mia  ànima, 31 en tant que las vostres ciutats  
Lv 26,43  las mias ligs per ço avorrí lur  ànima. 44 Emperò gens per açò, com seran  
Lv 27,2  ferà vot a Déu e obliguerà la sua  ànima, donerà lo preu ceu sots stimació: 3 
Lv 4,2  dix: 2 –Parla als fills de Yrrael:  »Ànima com peccarà per ignorància de  
Lv 5,4  ho conexerà, digne és de colpa. 4  »Ànima qui jurerà e mourà sos labis a  
Lv 5,15  Senyor Déu a Moysès dient: 15  –Ànima con tractarà falcia e’n arror en  
Lv 5,17 lo moltó, e serà a ell perdonat. 17  »Ànima si peccarà per ignorància e ferà  
Lv 6,2  nostro Senyor a Moysès dient: 2  –Ànima qui peccarà e encontra Déu negarà a 
Lv 11,26 no nèdeu entrò al sol post. 26 »Tot  animal que hage ungle mas no serà  
Lv 11,39  matex és ensutzada. 39 »E si algun  animal és mort d’aquells qui són lísits a 
Lv 22,4  sanat. Qui tocharà inmundícia de  animal o de home lo qual decórrega sperma  
Lv 22,24  los vots no podeu fer. 24 Ab negun  animal contret, aronsat o sech o menys de  
Lv 24,18  muyre de mort; 18 e qui matarà  animal, retrà animal per animal. 19 »E qui 
Lv 24,18 mort; 18 e qui matarà animal, retrà  animal per animal. 19 »E qui ferà alguna  
Lv 24,18 qui matarà animal, retrà animal per  animal. 19 »E qui ferà alguna màcula a  
Lv 27,11 concegrat a nostro Senyor. 11 Negun  animal inmunde no’s pot degollar a Déu. E 
Lv 27,27  de nostro Senyor són. 27 E si l’ animal és inmunde, aquell qui l’oferrà lo 
Lv 27,28  a Déu serà concegrat, sia home o  animal o camp, no’s deu vendre ni’s pot  
Lv 7,26  26 »E de la sanch de tots los  animals no menjareu en menjar, axí d’  
Lv 11,2 que sia vostro Déu. Aquests són los  animals que menjareu de tots los animals  
Lv 11,2  animals que menjareu de tots los  animals de la terra: 3 tot aquell qui ha  
Lv 11,27  irà sobre ses palmes de tots los  animals que van ab IIII peus, serà  
Lv 11,46  sant. 46 »Aquesta és la lig dels  animals e de las voletaries e de totas  
Ex 1,5  Gad, Asser e Benjamín. 5 Totas las  ànimas qui isquéran de la cuxa de Jacob  
Ex 16,16  cap, segons lo nombre de vostres  ànimas qui stan en lo tabernacle [*]. 17 E 
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Ex 23,9  trist, car vosaltres sabeu las  ànimas dels strans e vosaltres fos  
Ex 30,12  doneran cascú lo preu per lurs  ànimas a nostro Senyor Déu, e no haurà  
Ex 30,16  nostro Senyor e hage mercè a las  ànimas d’ells. Capítol XXXVI 17 E parlà  
Lv 11,43  No vullau menyspresar las vostres  ànimas ni no toqueu neguna cose de  
Lv 11,44  sóm sant. No ensutzeu las vostres  ànimas en totas las reptílies qui’s moven 
Lv 11,46  e de las voletaries e de totas  ànimas vivents que’s moven en las aygües  
Lv 16,29  Xèn die del mes, afligireu vostres  ànimas, e negú no fasse obres, axí lo  
Lv 16,31  é reposament, e afligireu vostres  ànimas a fur de tots temps. 32 »E  
Lv 17,11  altar meu a perdonar sobre vostres  ànimas, car la sanch és en la ànima e  
Lv 20,25  per ço que no ensutzeu las vostres  ànimas en ovella ni en ocell e en totas  
Lv 23,27  apellat sant, e aflegireu vostres  ànimas en aquell, e oferreu holocausts al  
Lv 23,32  de reposament. Aflegiu las vostres  ànimas, e en lo VIIIIèn die del mes, del  
Lv 26,16  ulls e consumarà las vostres  ànimas, e debades sembrareu vostra sament, 
Ex 11,4 fills de Yrrael: –Açò dix Déu a mi:  “Anit entrerà en Egipte 5 e morran tots  
Lv 5,2  2 »La ànima qui tocarà alguna cose  anorreada, que sia morta per alguna bístie 
Lv 1,3  e del bestiar, oferrà lo mascle no  anorreat a la porta del tabernacle del  
Ex 1,19  saben de levar infants e parexen  ans que vinguen a nós. 20 [*] e cresqué lo 
Ex 12,34 morim!» 34 E aportà lo poble farina  ans que hy hagués levat, e ligaren-la en 
Ex 22,26  panyora de ton proÿsme son vestir,  ans que lo sol se colch ret-la-hy, 27  
Lv 19,10  ni ajustaràs lo gra que caurà,  ans lo lexeràs cullir als pobres e als  
Lv 19,17  hauràs en oy ton frare en ton cor,  ans lo castigueràs publichament per ço que 
Lv 25,51  51 e si son loguer no basta,  ans n’ha a servir enchara, servescha  
Lv 26,27  27 »E si per açò no m’oyreu  ans ireu contre mi, 28 jo iré contre  
Lv 26,44  axí que de tot sían consumats,  ans altre vegada faré covinensa ab ells,  
Ex 12,2  comensament dels mesos de l’ any, e serà primerament en los mesos de l’ 
Ex 12,2 serà primerament en los mesos de l’ any. 3 Parlau a la companya dels fills de  
Ex 12,5 l’anyell sens màcula, mascle, de I  any. Segons aquesta costuma pendreu un  
Ex 21,2  hebreu, VI anys te servirà; al VII  any axirà de grat. 3 Ab aytal vestidura n’ 
Ex 23,11  e ajustaràs tos blats, 11 e al VII  any la lexaràs reposar per ço que mengen  
Ex 23,14  bocha. 14 »III vegades cascun  any ma fareu festa. 15 »Guardareu la festa 
Ex 23,16  la festa primera a la axida de l’ any, quant hauràs ajustats tots los blats  
Ex 23,17  blats del camp. 17 »III vegades l’ any aperrà tot mascle devant lo Senyor  
Ex 23,29 29 »Jo los seré devant de cara de I  any per ço que la terra no sia deserta e  
Ex 30,10  sobre los corns una vegada en l’ any, en la sanch qui és oferta per lo  
Ex 34,23  e torna lo temps. 23 »[*] de l’ any aperrà tot mascle teu devant lo Senyor 
Ex 40,15  Senyor. 15 Al primer mes, al segon  any, al primer die del mes, fou endressat  
Lv 9,3  peccat e I vadell e I anyell de I  any, e sían sens màcula en holocaust, 4 lo 
Lv 12,6 o per filla, portarà I anyell d’un  any en holocaust e I poll de coloma o de  
Lv 14,10 II anyells nèdeus e una ovella de I  any sens tacha e III deenes de cèmola en  
Lv 16,34 peccats de aquells una vegada en l’ any. E ell féu axí com manà nostro Senyor  
Lv 19,24  de aquells. 24 Entrò al quart  any tots los fruyts d’aquells  
Lv 19,25  loables al Senyor, 25 e en l’ any quint menjareu los fruyts ajustats que 
Lv 23,12  se alcerà devant Déu I moltó de I  any en presentalla a nostro Senyor. 13 E  
Lv 23,18  pans VII anyells sens màcula de I  any, e I vadell del folch, e II moltons, e 
Lv 23,19  per lo peccat, e l’anyell de l’ any en oferta pacificable. 20 E com alcerà 
Lv 23,41  d’aquell per VII dies en l’ any, per fur a tostemps en las generacions 
Lv 25,4  e de grat germinerà, 4 e lo VIIèn  any [*]; 5 [*] no sechs, ne los reÿms de  
Lv 25,5  a manera de venemar, car aquell  any és reposament de la terra. 6 E’n lo  
Lv 25,6  de la terra. 6 E’n lo VIIèn  any seran a vosaltres en menjar, a tu e a  
Lv 25,10 terra vostre. 10 E santifichareu l’ any Lè, e apellar-l’heu Remissió de  
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Lv 25,11  a la sua companya, 11 car l’ any és de perdonansa e any jubileu. E lo  
Lv 25,11  11 car l’any és de perdonansa e  any jubileu. E lo Lèn any no sembrareu ni  
Lv 25,11  perdonansa e any jubileu. E lo Lèn  any no sembrareu ni segareu, car de grat  
Lv 25,12  12 de la santifichació en l’ any jubileu, mas del camp menjareu ço que  
Lv 25,13  ço que serà en ell. 13 »En l’ any jubileu retornerà tothom en las  
Lv 25,14  frare, mas segons lo nombre de l’ any jubileu compreràs d’ell, 15 e segons  
Lv 25,16  vena a tu. 16 E aytant com més  any romandrà aprés del jubileu, d’aytant  
Lv 25,20  direu: “Què menjarem en l’ any VIIè, si no sembram ni cullim nostres  
Lv 25,21 la mia benedicció a vosaltres en l’ any sizè, e dar-vos-he tant de blat  
Lv 25,22  a III anys. 22 E sembrareu en l’ any VIIIè e menjareu del blat vell entrò  
Lv 25,22  del blat vell entrò al novèn  any, fins que venga lo novell, e menjareu  
Lv 25,28 comprador açò que compre entrò a l’ any jubileu; e en aquell, emperò, totas  
Lv 25,29  de rembre-la com sia complit I  any. 30 E si no la haurà remuda dins l’  
Lv 25,30  30 E si no la haurà remuda dins l’ any entrega, lo compredor posseyrà  
Lv 25,30  e no la porà rembre nelex en l’ any jubileu. 31 E si la casa serà en vila  
Lv 25,31  si abans no serà remuda, en l’ any jubileu retornerà a son senyor. 32  
Lv 25,33  33 E si no las han remudes, a l’ any jubileu torneran a ells, car las casas 
Lv 25,40 car avidedís serà ab tu entrò en l’ any jubileu, e’ntrò en aquell obrerà ab  
Lv 25,50  temps de la sua venda entrò a l’ any jubileu, e la moneda per la qual serà  
Lv 25,50 nombre dels anys, e sia comptat per  any segons loguer de logater; 51 e si son  
Lv 25,52  anys que haurà més servit tro a l’ any jubileu, e sia-li retut lo preu  
Lv 25,54 si per açò no’s porà rembre, en l’ any jubileu axirà ab sos infants. 55 »Car  
Lv 27,17  L cicles d’argent. 17 E si en l’ any jubileu secrificharà son camp, serà  
Lv 27,18  anys qui són romazos entrò en l’ any jubileu, e aminverà del preu. 19 E si  
Lv 27,21  21 com vendran los dies de l’ any jubileu, car santifichad serà a Déu, e 
Lv 14,13 coses devant Déu. 13 E degollarà l’ anyel allà on solen degollar la oferta per 
Ex 12,3  die de aquest mes cascú pendrà un  anyell de las ovellas e dels cabrits, per  
Ex 12,4  aquells de la casa a menjar lo  anyell, pendran son veý qui li stà prop,  
Ex 12,4  que hy púgan bastar a menjar l’ anyell. 5 E serà l’anyell sens màcula,  
Ex 12,5  a menjar l’anyell. 5 E serà l’ anyell sens màcula, mascle, de I any.  
Ex 29,41 quarta part de aquella [*], 41 e un  anyell oferràs al vespre segons la costuma 
Lv 3,7  e net ofert. 7 »E si oferran  anyell devant nostro Senyor, 8 posen la mà 
Lv 9,3  I cabrit per peccat e I vadell e I  anyell de I any, e sían sens màcula en  
Lv 12,6  per fill o per filla, portarà I  anyell d’un any en holocaust e I poll de  
Lv 12,8 E si no haurà poder que puga oferir  anyell, prenga II tortres o II polls de  
Lv 14,12  del testimoni, 12 e pendrà l’ anyell e oferrà’l per la colpa, e lo  
Lv 14,21 no porà haver ço que dit és, haja I  anyell per la colpa per a oferir per ço  
Lv 14,25 los-ha ensemps, 25 e degollarà l’ anyell e de la sanch d’aquell poserà  
Lv 23,19 suavetat al Senyor. 19 E oferreu l’ anyell e lo cabrit per lo peccat, e l’  
Lv 23,19  e lo cabrit per lo peccat, e l’ anyell de l’any en oferta pacificable. 20 
Lv 5,6  per lo peccat 6 e ofira una  anyella del folch o una cabra, e aorarà  
Lv 1,10 de bísties, [*] o de cabres, oferrà  anyellat sens horresa, 11 e sacrificarà al 
Ex 29,38  »Açò és què feràs en l’altar: II  anyells cascun die, 39 un al matí, altre  
Lv 14,10  10 »E en lo die vuytè prenga II  anyells nèdeus e una ovella de I any sens  
Lv 23,18  18 E oferreu ab los pans VII  anyells sens màcula de I any, e I vadell  
Ex 6,16  Gerson e Cahat e Merarí. E los  anys de Leví foren CXXXVII. 17 Los fills  
Ex 6,18  e Ysuar e Efron e Oziel. E los  anys de la vida de Cahat foren CXXXIII  
Ex 6,18  de la vida de Cahat foren CXXXIII  anys. 19 Los fills de Merarí foren: Moch e 
Ex 6,20  Aron e Moysès e Maria. E foren los  anys de Ameran CXXXVII anys. 21 E los  
Ex 6,20  E foren los anys de Ameran CXXXVII  anys. 21 E los fills de Ysuar foren: Enapè 
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Ex 7,7 havia manat. 7 E era Moysès de LXXX  anys e Aron de LXXXIII quant parlaren a  
Ex 12,40  de Yrrael en Egipte fóran CCCCXXX  anys; 41 e açò complit, aquell matex die  
Ex 16,35  de Yrrael menjaren magna per XXXX  anys tro que vinguéran en la terra bona  
Ex 21,2  2 »Si compres servent hebreu, VI  anys te servirà; al VII any axirà de grat. 
Ex 23,10  en terra de Egipte. 10 »E VI  anys sembraràs ta terra e ajustaràs tos  
Ex 30,14  14 Qui és degut al nombre de XX  anys del poble derà preu. 15 Lo rich no  
Ex 38,25  ofert de aquells que [*] havían XX  anys [*], e éran DCIIIMDL armats. 26 E  
Lv 25,3 coleu lo dissapte del Senyor. 3 »VI  anys sembrareu vostre camp e VI anys  
Lv 25,3 »VI anys sembrareu vostre camp e VI  anys poderàs ta vinya e de grat germinerà, 
Lv 25,8 8 »E nombreràs a tu VII setmanes d’ anys, ço és, VII vegades VII, que tots  
Lv 25,8  que tots ensemps fan XXXXVIIIIº  anys, 9 e feràs cornar la botzina en lo  
Lv 25,21  -he tant de blat que bast a III  anys. 22 E sembrareu en l’any VIIIè e  
Lv 25,50 ·s pot rembre, 50 sían comptats los  anys del temps de la sua venda entrò a l’ 
Lv 25,50  serà venut segons lo nombre dels  anys, e sia comptat per any segons loguer  
Lv 25,51  a servir enchara, servescha tants  anys tro que complescha ço que costà. 52 E 
Lv 25,52 més que no costà, sían comptats los  anys que haurà més servit tro a l’any  
Lv 25,53  53 emperò si haurà servits los  anys, guarde’t que devant tu no sia  
Lv 27,3 3 Si serà mascle de XX fins en XXXX  anys, donerà L sicles d’argent a la  
Lv 27,5  donerà’n XXX. 5 E si serà de V  anys tro a XX, lo mascle derà XX cicles, e 
Lv 27,6  X. 6 E si és de I mes tro a V  anys, lo mascle derà V cicles, e la  
Lv 27,7  e la fembra, III. 7 E de XXXX  anys amunt, lo mascle derà XV cicles, e la 
Lv 27,18 la moneda segons los romanents dels  anys qui són romazos entrò en l’any  
Lv 27,23  23 compterà lo sacerdot segons los  anys per nombrar entrò al jubileu, e  
Ex 10,26  nostro, e majorment que no sapiam  aon degam sacrificar tro que en aquell  
Ex 15,23  Marach per ço com éran amargants,  aon posà Moysès covinent nom al loch e  
Lv 9,7  e com oferràs dons per lo poble,  aora per ell, axí com manà nostro Senyor.  
Ex 12,27  cases.” E lo poble encorbà’s e  aorà. 28 E axíran los fills de Yrrael [*]  
Lv 5,6  anyella del folch o una cabra, e  aorarà per ell lo sacerdot e per lo  
Ex 4,31  havia guardat lur aflicció, e dins  aoraven. 5,Tit Capítol VI 1 Aprés açò  
Ex 33,10  stava a la porta de la tenda, e  aoraven per las portas de lurs tendas. 11  
Lv 19,22 testimoni I moltó, 22 e lo sacerdot  aorerà per ella e per la colpa d’ella  
Ex 32,12 en los munts [*]. Posa la tua ira e  apaga’t sobre la iniquitat del teu poble, 
Ex 25,38  38 E feràs mochadors en què sían  apagades; sien fetas d’or molt pur. 39  
Ex 32,14  possayreu-la tostemps.” 14 E fou  apagat nostro Senyor que no fes tot lo mal 
Ex 2,7  dix la sor de l’infant: –¿Vòs que  apallem una fembra habrea qui puscha  
Ex 3,16  Senyor Déu de vostres pares m’és  aparagut, Déu de Abraam e Déu de Ysach e  
Ex 4,5  lo Senyor Déu de tos pares t’és  aparagut, Déu de Abraam e Déu de Ysach e  
Ex 19,11 e renten lurs vestidures, 11 e sían  aparallats al terç die, car al terç die  
Ex 3,2  e vench al munt de [*] Horep. 2 E  aparech-li nostro Senyor en flama de  
Ex 16,10  e la glòria de nostro Senyor  aparech en una nuu. 11 E parlà nostro  
Ex 16,14  hach cubert la cara de la terra,  aparech manut quax [*], en semblansa de  
Lv 9,23  axiren e beneÿren lo poble. E  aparech la glòria de Déu a tota la  
Ex 10,5  cobriran tota la terra, que res no  aparega, mas que destroesca ço que la  
Lv 5,8  de la part del servigal axí que li  aparega lo coll en guisa que no sia  
Ex 6,3 e dix-li: –Jo sóm lo Senyor 3 que  apareguí a Abraam e a Ysach e a Jacob en  
Ex 4,1  la mia veu, mas diran: “No t’és  aparegut Déu.” 2 E dix-li nostro Senyor: 
Ex 38,3  e cobrí’l de launas de aram. 3 E  aparellà’ls en lurs uzos diversos vaxells 
Ex 38,13 éran [*] d’argent; 13 e ves orient  aparellà tendas de L colzos, 14 de las  
Ex 26,17  guisa totas las taulas seran  aparellades. 18 E hauran XX colzades al  
Ex 35,28  bé olents e oli a las lumenàries e  aparellar ungüent per fer timiama de olor  
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Ex 25,26  corona alta de IIII dits [*]. 26 E  aparellaràs IIII cercles d’or, e posar- 
Ex 25,29 has d’or per portar la taula. 29 E  aparellaràs [*] encensers e anaps, en què  
Ex 26,32  e test de bella vanetat, 32 e  aparellaràs devant IV colones del fust de  
Ex 28,40  e braguer de obra polida, 40 però  aparellaràs als fills de Aron gonellas de  
Ex 18,12  holocausts a nostro Senyor. E  aparellaren Aron e tots los vells de  
Ex 34,2 en las altres que trenquist. 2 Sies  aparellat demà que munts tantost al munt  
Ex 19,15 lurs vestiments 15 dix-los: –Siau  aparellats al terç die, que no us acosteu  
Ex 30,36  del testimoni, e en aquell loch jo  aparexeré a tu. La timiama sia a vosaltres 
Lv 16,2  archa per ço que no muyre, car jo  aparexeré sobre la cuberta e açò en una  
Ex 13,7 VII dies [*]. 7 [*] res de levat no  aparrà en tu ne en tots tos térmans. 8 E  
Lv 9,4  cèmola mesclada ab oli, car vuy  aparrà a nós Déu.” 5 E aportaren totas las 
Lv 9,6 que manà nostro Senyor que fareu, e  aparrà a vosaltres la glòria d’ell. 7 E  
Lv 13,57  hom que en las primeras taques  aparrà la lebrozia, sia cremada, 58 e si  
Lv 13,58  sia cremada, 58 e si no hy  aparrà la lebrozia, [*] serà munde. 59  
Ex 10,28  cara, que en aquell die que a mi  aparràs morràs. 29 Respòs Moysès: –Axí sia 
Ex 23,15  mes [*] quant axís de Egipte. E no  aparràs devant mi buyt. 16 »E la festa del 
Ex 34,20 Lo primer fill de tos rembràs, e no  aparràs buyt devant mi. 21 »VI dies  
Lv 7,34  e la cama de la depertidura  apartaràs als fills d’Irrael del  
Ex 34,15  de aquellas regions, e negú no t’ apell quant hauran fornichat ab lurs déus  
Ex 1,18  selaven los mascles. 18 E lo rey  apellà-las e dix: –Què és assò que voleu 
Ex 2,8  –Vé-hy. E anà la massipa e  apellà sa mare. 9 A la qual dix la filla  
Ex 2,10  de Farahó, 10 e ella afià’l e  apellà son nom Moysès, car dix: «D’aygüe  
Ex 2,22  muller, 22 e parí-li un fill, e  apellà’l Gersan e dix: «Strany fuy en  
Ex 2,22 terra stranya.» E parí’n altre que  apellà Elítzer, e dix: «Déu, pare de mon  
Ex 3,4  Senyor que ell ho anava a veura;  apellà’l d’enmig de la gavarrera e dix- 
Ex 3,18  “Lo Senyor, Déu dels hebreus, nos  apellà. Irem carrera de III dies per loch  
Ex 5,3  diguéran: –Lo Déu dels hebreus nos  apellà que anem a carrera de III dies [*]  
Ex 7,11  e sos servents, e tornà serp. 11 E  apellà Farahó los savis e los encantadors, 
Ex 8,8  sobre tota la terra de Egipte. 8 E  apellà Farahó Moysès e Aron e dix-los:  
Ex 8,25  de tot linatge de moscas. 25 E  apellà Farahó Moyès e Aron e dix-los:  
Ex 10,16  16 E per ço Farahó cuytà’s e  apellà Moysès e Aron e dix-los: –Peccat  
Ex 10,24 los fills d’Irrael havia lum. 24 E  apellà Farahó Moysès e Aron e dix: –Anau e 
Ex 12,21  statges menjareu lo pa alís. 21 E  apellà Moysès los [*] fills de Yrrael e  
Ex 12,31 casa en què no hy hagués mort. 31 E  apellà Farahó Moysès e Aron [*] e dix-  
Ex 15,23  posà Moysès covinent nom al loch e  apellà’l Marè, que vol dir «Amargor». 24  
Ex 17,7 axí devant los vells de Yrrael, 7 e  apellà lo nom de aquell loch «Temptació»  
Ex 17,15  Moysès altar a nostro Senyor, e  apellà son nom «Mon axelsant», e dix: 16  
Ex 19,3  Moysès pujà a Déu, e nostro Senyor  apellà’l al munt e dix-li: –Açò diràs a 
Ex 19,7 fills de Yrrael. 7 E vench Moysès e  apellà los majors del poble per edat, e  
Ex 19,20  nostro Senyor sobre lo munt [*] e  apellà Moysès lasús del cap del munt; e  
Ex 24,16  ’l la nuu VI dies, e al VIIèn die  apellà’l del mig de la calija. 17 E era  
Ex 33,7  tenda luny, fora las albergades, e  apellà lo seu nom «tenda de covinensa». E  
Ex 34,5  ab la nuu, stech Moysès [*] e  apellà l[o] nostro Senyor, 6 e com passàs  
Ex 34,31  de acostar-s’hi prop. 31 E  apellà Aron e tots los prínceps del poble, 
Lv 1,1  Capítol primer 1 E nostro Senyor  apellà Moysès e parlà-li del tabernacle  
Lv 9,1 complits VII dies, en lo VIIIèn die  apellà Moysès Aron e sos fills e los fills 
Lv 10,4  E com ho oyí Aron, callà. 4 E  apellà Moysès Mizahel e Etelsephan, fills  
Lv 24,11  a Moysès. E la mare d’aquell era  apellada Salomich filla de Abrí del trip  
Lv Expl és apellat Levítich, e los jueus lo  apéllan Vayacrè.  
Lv 25,10  10 E santifichareu l’any Lè, e  apellar-l’heu Remissió de tots los  
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Ex 10,8 lur. ¿No veus que parex Egipte? 8 E  apellaren Moysès e Aron a Farahó, e ell  
Ex 16,31  son loch al VIIèn die. 30 [*] 31 E  apellaren los fills d’Irrael lo seu nom  
Lv 23,2  són las festas de Déu las quals  apellareu santas: 3 »VI dies fareu vostres 
Lv 23,21  Déu, seran en ús d’aquell. 21 E  apellareu aquell die festevitat santa;  
Lv 23,37 són las festas del Senyor las quals  apellareu colents, e encara santes, e  
Ex Inc lo segon libre de la Bíblia, qui és  apellat Èxodus. 1,Tit Capítol primer 1  
Ex 31,2  Senyor a Moysès e dix: 2 –Jo he  apellat del nom de Beel lo fill de Urí,  
Ex 33,19  –Jo’t mostraré tot bé, e seré  apellat en nom “Nostro Senyor” devant tu,  
Ex 35,30  fills de Yrrael: –Nostro Senyor ha  apellat del nom de Bersabè [*] Urí, qui  
Ex Expl  ExplAcí finex lo libre qui és  apellat Èxodus, qui és lo secon libre de  
Lv Inc  IncE comensa lo terç libre, qui és  apellat Levítich. 1,Tit Capítol primer 1 E 
Lv 23,3  que és dissapte, reposareu, e serà  apellat sant. Neguna obre no fareu en  
Lv 23,7  VII dies. 7 E lo die primer serà  apellat per vosaltres sant; neguna obre  
Lv 23,24  alegrament e de cridament, e serà  apellat sant. 25 Neguna obre servil no  
Lv 23,27  perdonansa e de festivitat, e serà  apellat sant, e aflegireu vostres ànimas  
Lv 23,35  Senyor. 35 »Lo die primer serà  apellat festivitat e santedat, e no fareu  
Lv Expl  finex lo terç libre de la qui és  apellat Levítich, e los jueus lo apéllan  
Lv 9,13 altar e dessobre lo holocaust. 13 E  aperallaren depertir ell per membres ab lo 
Ex 26,12  E ço qui romandrà als vels qui són  aperallats al terrat, ço és, la un vel qui 
Ex 23,17  del camp. 17 »III vegades l’any  aperrà tot mascle devant lo Senyor Déu. 18 
Ex 34,23 e torna lo temps. 23 »[*] de l’any  aperrà tot mascle teu devant lo Senyor Déu 
Lv 13,36  uberta e [*] los cabells mudats,  apertament jutgerà ell inmunde; 37 e si la 
Ex 3,17  de la aflicció de Egipte e us  aport en terra de Canahan, de l’heteu e  
Ex 10,13  de Egipte ab las lagostas que hy  aportà, 14 qui pujaren sobre tota la terra 
Ex 10,19  nostre Senyor. 19 E lo Senyor Déu  aportà un vent fort gran qui venia de  
Ex 12,34  yvàs, car deya: «Tots morim!» 34 E  aportà lo poble farina ans que hy hagués  
Ex 13,19  armats de la terra de Egipte. 19 E  aportà Moysès los ossos de Josep ab si,  
Lv 8,10  manat a ell nostro Senyor. 10 E  aportà untament d’oli ab lo qual untà lo  
Lv 8,14 com havia manat nostro Senyor. 14 E  aportà I vadell per peccat, e Aron e sos  
Ex 30,12  a Moysès e dix: 12 –Quant hauràs  aportada la suma dels fills de Yrrael,  
Lv 7,16  alguna cose per volentat serà  aportada en sacrifici, semblantment en  
Lv 16,27  per peccat e dels quals és  aportada la sanch en lo santuari, seran  
Lv 16,4  vestiduras las quals deven ésser  aportades com ell serà levat. 5 »E ell  
Ex 25,27  en ells per ço que hom puga  aportar la taula. 28 E aquells forrellats  
Ex 37,5  qui éran al costat de l’archa per  aportar a ella. 6 E féu oracle d’or fort  
Ex 28,38  la mitra 38 al front del bisbe, e  aportarà Aron la iniquitat de aquells qui  
Lv 4,4  que sia net al Senyor Déu. 4 E  aportarà aquell a la porta del tabernacle  
Lv 5,16  pes del santuari, 16 e de assò que  aportarà se restituescha lo dan, e puxs  
Lv 2,4  ofertas de nostro Senyor. 4 »E com  aportaran sacrifici cuyt en lo forn, axí  
Lv 4,32  perdonat. 32 »E si de las bísties  aportaran a sacrificar per peccat, ço és,  
Lv 2,13 de suavetat. 13 »E qualque cose que  aportaràs per sacrificà, saleràs ab sal,  
Lv 26,41  41 E per ço jo iré contre ells e  aportaré aquells en la terra de lurs  
Ex 2,5  tremès-hi una de las sirventas e  aportaren-le-hy. 6 E obrí-la e viu  
Ex 32,3  3 E féu lo poble ço que ell dix, e  aportaren los anells e los orellals a  
Lv 9,5 oli, car vuy aparrà a nós Déu.” 5 E  aportaren totas las coses que manà Moysès  
Lv 9,12 holocaust de sacrifici, e sos fills  aportaren-li la sanch de aquell, la qual 
Lv 9,18 pacificable del poble, e oferiren e  aportaren a ell sos fills la sanch, la  
Ex 21,13  l’haurà trobat, o Déu l’haurà  aportat en sas mans, jo li stabliré loch  
Ex 19,4  Déu fet als egipcians, com vos he  aportats sobre las ales de las àguilas i  
Lv 16,27  la sanch en lo santuari, seran  aportats fora de las albergades e seran  
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Ex 32,2  mullers e de vostras fillas e  aportau-los-ma. 3 E féu lo poble ço  
Ex 27,20  »E mana als fills de Yrrael que t’ aporten oli de olives pur, que sia fet a  
Lv 4,14  oferrà I vadell per lo peccat. E  aporten aquell a la porta del tabernacle,  
Lv 4,21  perdonador. 21 Emperò lo vadell  aporten fora las albergades e créman-lo  
Lv 24,2  2 –Mana als fills d’Irrael que  aporten a tu oli de olives molt pur e  
Lv 16,24 li ses vestidures. E com serà axit,  aporterà e oferrà son holocaust e del  
Lv 16,32  axí com a sacerdot per son pare; e  aporterà vestidura de li e vestidures  
Lv 17,9  holocaust o sacrifici 9 e no hu  aporterà a la porta del tabernacle del  
Lv 17,16  la sua vestimenta e lo cos, ell  aporterà la sua iniquitat. 18,Tit Capítol  
Lv 24,15  Irrael: »Hom qui maleyrà son Déu,  aporterà son peccat, 16 e qui maleyrà o  
Lv 27,32  la verga del pastor, qualquequal  aporterà las dècimes, seran santifichades  
Lv 16,24  la sua carn en lo loch sant, e  aporteran-li ses vestidures. E com serà  
Lv 10,17  sants és, e és dat a vosaltres que  aporteu la iniquitat de la moltitut e que  
Ex 6,5  de Yrrael perquè los egipcians los  apremían, e remembrà’m de la mia  
Ex 2,23 vina e desliura’m de Farahó.» 23 E  aprés molt temps, morí lo rey de Egipte. E 
Ex 14,10 fills d’Irrael víran los de Egipte  aprés si, temeren-se fort e cridaren a  
Ex 14,23  qui’ls encalsaven entraren  aprés ells, [*] per mig de la mar. 24 E  
Ex 15,20  per sech enmig de la mar. 20 E  aprés Maria profatitzà, sor de Moysès, ab  
Ex 15,20  ab l’alduf en la mà, e isquéran  aprés ella [*] ab aldufs, 21 ab què  
Ex 15,22  e lo pujador gità en la mar. 22 E  aprés pertiren de la Mar Roja e axiren al  
Ex 26,23  altres VI qui seran als angles  aprés lo dos del tabernacle. 24 E seran  
Ex 28,43  serà a Aron e a la sua sament  aprés d’ell. 29,Tit Capítol XXXIIII 1  
Ex 29,29  que userà Aron hauran sos fills  aprés d’ell, e las mans d’ells sían  
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 sua arrada, 5 fassa  
Lv 11,32  ensutzade entrò al vespre, e axí  aprés seran mundades. 33 E tot vaxell de  
Lv 11,38  donada aygüe sobre la samensa e  aprés serà tochada per mort, aquí matex és 
Lv 13,7  vestidures, car nèdeu és. 7 »E si  aprés que’l prevera l’haurà vist [*] la  
Lv 13,35  ses vestidures serà nèdeu. 35 E si  aprés la mundeció sclatarà [*] 36 [*] la  
Lv 14,43  la terra de la casa. 43 E si  aprés que las pedres na seran remogudes e  
Lv 14,48  la lebrozia depertida de la casa,  aprés que la haurà exelbada, purifiquerà  
Lv 15,13  era ensutzat, nombrarà VII dies  aprés la sua mundació, e levades totas las 
Lv 15,25 no en lo temps de las mèstruas, mas  aprés lo temps, serà no nèdea quax axí com 
Lv 16,1  1 E parlà nostro Senyor a Moysès  aprés la mort de abdosos los fills de Aron 
Lv 16,20  dels fills de Yrrael. 20 »E  aprés que haurà mundat lo santuari e lo  
Lv 17,7  en aquells, e aquells que vendran  aprés d’ells. 8 »E en aquells dix: Hom de 
Lv 19,7  foch; 7 e si algú mengerà aquella  aprés lo segon die, serà desobadient e  
Lv 22,3  3 »Digues [*] en aquells que  aprés d’ells vendran: »Tot hom de vostra  
Lv 23,43  43 per ço que diguen aquells que  aprés de vosaltres vendran que jo fiu  
Lv 25,16  16 E aytant com més any romandrà  aprés del jubileu, d’aytant crexerà lo  
Lv 25,30  posseyrà aquella, e aquells que  aprés d’ell vendran per tostemps, e no la 
Lv 25,41 ’ntrò en aquell obrerà ab tu, 41 e  aprés axirà de ton poder ab sos infants e  
Lv 25,46  transportant en aquells que  aprés d’ells vendran, e poceyr-los-  
Lv 25,48  de son parentat lo pot rembre; 48  aprés la venda, qualsevulla de sos frares  
Lv 26,33  scamparé entre las gents, e trauré  aprés vosaltres lo meu cultell, e serà la  
Lv 27,18  per aytant com porà valer; 18 e si  aprés lo jubileu, tornerà lo prevera la  
Ex 2,1  stojau. 2,Tit Capítol sagon 1  Aprés isqué un baró de la casa de Leví, e  
Ex 5,1  e dins aoraven. 5,Tit Capítol VI 1  Aprés açò intraren Moysès e Aron a Farahó  
Lv 7,18  rebujada serà sa ofarena e no  aprofitarà a l’ofirent; e majorment  
Ex 5,13  13 E los majorsdòmens de Egipte  aproxulaven-los e dèyan: –Compliu vostre 
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Ex 1,6 hi foren [*] ell e sos frares e tot  aquell parentiu, 7 los fills de Yrrael  
Ex 5,6  si no’ls feu maltraura. 6 E manà  aquell die a sos majorsdòmens [*]: 7  
Ex 8,22 de diversos linatges [*]. 22 E feré  aquell die maravellas en la terra de  
Ex 9,20  caurà la pedra, tots morran.” 20 E  aquell qui tembrà Déu o la paraula de Déu  
Ex 9,21  dels servents de Farahó, 21 e  aquell qui menyspresà la paraula de nostro 
Ex 10,13  Senyor manà un vent cremant tot  aquell die e tota aquella nit, e al matí  
Ex 10,26  aon degam sacrificar tro que en  aquell loch vingam. 27 E endureý nostro  
Ex 10,28 vuymés no veges la mia cara, que en  aquell die que a mi aparràs morràs. 29  
Ex 12,15  haurà levat en vostres cases, car  aquell qui menjarà lo pa levat, aquella  
Ex 12,17 fora ço que tany a menjar. 17 [*] e  aquell die trauré la host de Egipte, e  
Ex 12,18  pa alís, e [*] al XXIèn die de  aquell mes, al vespre. 19 Per VII dies no  
Ex 12,41  CCCCXXX anys; 41 e açò complit,  aquell matex die isqué tota la host de  
Ex 13,8  térmans. 8 E comptaràs a ton fill  aquell die e diràs: “Açò és què’ns féu  
Ex 14,30  Senyor de la mà dels egipcians  aquell die, 31 e víran los de Egipte morts 
Ex 15,9  9 E dix lo enamich: «†Per si per  aquell† pendré e †perí† las despullas. La 
Ex 16,16  que manà nostro Senyor: Culla d’ aquell cascú aytant com li bast a menjar a 
Ex 16,18 masuraven-lo a masura de gòmor; e  aquell qui més n’havia no n’havia pus  
Ex 16,18  més n’havia no n’havia pus que  aquell qui menys n’havia, mas cascuns na  
Ex 16,25 verma. 25 E dix Moysès: –Menjau vuy  aquell, car dissapte és de nostro Senyor.  
Ex 17,7  de Yrrael, 7 e apellà lo nom de  aquell loch «Temptació» per la baralla  
Ex 19,2  en Ripidí [*], e albergaren en  aquell loch, e aquí fichà Yrrael sas  
Ex 19,12  munt ne toqueu las pertidas de tot  aquell, e qui tocharà lo munt morrà; 13 mà 
Ex 20,7  va, car nostro Senyor no haurà en  aquell mercè qui pendrà lo nom del Senyor  
Ex 20,24  de terra lo fareu e oferreu sobre  aquell holocausts [*], vostres ovellas e  
Ex 21,13  que’l vulla auciure, muyra. 13 E  aquell qui no l’haurà aguaytat mas de  
Ex 21,18  a l’altre ab pedra o ab puny, e  aquell no morrà mas geurà al lit, 19 si se 
Ex 21,19 ferit hauria fetas e la obra que en  aquell temps hauria feta. 20 »E qui ferirà 
Ex 21,35  E si bou strany nafre a l’altre e  aquell mor, vendran lo bou viu e pertir- 
Ex 22,7  en guarda, e hom haurà emblat  aquell qui hu haurà rebut, si és trobat lo 
Ex 22,13  E si porta cose menjada de bístia,  aquell ho smenarà. 14 »Qui demanarà a son  
Ex 22,27  sol se colch ret-la-hy, 27 car  aquell és sol lo vestir de sa carn de què  
Ex 23,5  amena’l [*]. 5 Si veus l’aze d’ aquell qui’t vol mal caygut en terra  
Ex 25,34  partiran devant l’asta, 34 mas en  aquell canalobre seran IIII anaps en  
Ex 25,36  36 E las sperulles e los canons de  aquell seran tots ab martell stoserats d’ 
Ex 26,28  28 e aquells qui seran mesos de  aquell matex nombre per mig las taulas de  
Ex 28,24  del reonal. 24 E ajusteràs en  aquell loch cadenas d’or qui són en los  
Ex 29,17  -n’has entorn de l’altar, 17 e  aquell moltó pertiràs en pessas, e los  
Ex 29,33 ’m plàcia lo sacrifici, e la mà de  aquell qui oferrà sia santificada. L’  
Ex 29,37  e serà sant dels sants; tot  aquell qui’l tocarà serà santificat. 38  
Ex 30,10  per lo peccat, e placarà sobre  aquell en vostres generacions. Sant de  
Ex 30,13 com seran comptats. 13 Açò darà tot  aquell qui passa lo nom: la meytat de I  
Ex 30,20  a l’altar per ço que ofiren en  aquell timiama a nostro Senyor 21 e que no 
Ex 30,32 32 e carn d’home no serà untada de  aquell; segons la sua composició no’n  
Ex 30,36  lo tabernacle del testimoni, e en  aquell loch jo aparexeré a tu. La timiama  
Ex 30,38 car sant és a nostro Senyor; 38 car  aquell qui’n ferà tal, per ço que us de  
Ex 31,15  sant repòs a nostro Senyor;  aquell qui en ell farà obre morrà. 16  
Ex 31,16 d’Irrael lo dissapte sant e honren  aquell en lurs generacions; covinensa és  
Ex 32,28  la paraula de Moysès, e moriren en  aquell die XXIII milia hòmens. 29 E dix  
Ex 33,19  a qui’m volré, e hauré pietat en  aquell qui’m plaurà. 20 E puxs dix: –No  
Ex 34,35  quant axia que era cornuda, mas  aquell cobria altre vegada sa cara com  
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Ex 35,2  de nostro Senyor; qui ferà obre en  aquell die serà ocís. 3 E no encendreu  
Ex 35,22  donaren tot ço qui era a honor de  aquell e als vestits sants, e armellas e  
Ex 37,20  del fust del canalobre. 20 E en  aquell havia IIII forrellats e IIII anaps  
Ex 37,22  las sparullas e los arbres éran de  aquell e tot era de or pur. 23 [*] VII  
Ex 38,7  parien al costat de l’altar; mas  aquell altar no era spes mas cavat de dins 
Ex 40,35  35 e si penjava, staven dessús en  aquell loch. 36 E la nuu de nostro Senyor  
Lv 1,16  prop l’altar, ves orient, en  aquell loch en què hom sol gitar la  
Lv 2,9 en las mans dels sacerdots. 9 E com  aquell oferrà aquella, prenga lo mamorial  
Lv 3,1  serà lur do, axí com de bous,  aquell que sacrificharà, sia mascle o sia  
Lv 3,2  cap de son sacrifici, e degollarà  aquell en la intrada del tabernacle, e los 
Lv 3,6  sia mascle o sia femella,  aquell qui oferrà sia complit e net ofert. 
Lv 3,17  lo grex que és entorn del pits e  aquell en què pengen los lombles oferreu  
Lv 4,4 sia net al Senyor Déu. 4 E aportarà  aquell a la porta del tabernacle del  
Lv 4,4  e posarà la sua mà sobre lo cap de  aquell e degollar-l’ha devant Déu. 5 E  
Lv 4,8  vadell oferrà per lo peccat, axí  aquell qui és sobre los membres vidals com 
Lv 4,8 és sobre los membres vidals com tot  aquell qui és dedins: 9 dels II lombles e  
Lv 4,14  I vadell per lo peccat. E aporten  aquell a la porta del tabernacle, 15 e  
Lv 4,15  d’Irrael las mans sobre lo cap de  aquell devant lo Senyor, e com lo vadell  
Lv 4,16 prevere untat prenga de la sanch de  aquell e port-la en lo tabernacle del  
Lv 4,24  24 e pos la sua mà sobre lo cap de  aquell, e puxs degoll-lo en lo loch on  
Lv 4,25  e lo romanent git al fonament de  aquell. 26 E lo sèu d’ell perfumarà  
Lv 4,30 e lo romanent git en lo fonament de  aquell. 31 E pendràs tot lo sèu axí com se 
Lv 4,31  a nostro Senyor, e preguerà per  aquell lo prevere e serà-li perdonat. 32 
Lv 4,34  e lo romanent git al fonament de  aquell. 35 E prenga lo sèu e fassa d’ell  
Lv 4,35 encens a nostro Senyor, e prech per  aquell e per son peccat, e lurs peccats  
Lv 5,4 labis a mentir o a mal o a bé, e en  aquell jurament afermarà sa paraula  
Lv 5,9  degollat e scampa de la sanch de  aquell per las parets de l’altar, e ço  
Lv 5,10  ell lo sacerdot e per lo peccat de  aquell, e serà perdonat a ell. 11 »E si no 
Lv 5,16 -ho al sacerdot, lo qual prech per  aquell ofirent lo moltó, e serà a ell  
Lv 6,3  o en una de totas ferà contra  aquell en las quals coses solen peccar los 
Lv 6,6  I moltó nèdeu del folch, e don  aquell al sacerdot segons la stimació de  
Lv 6,7  de la masura del peccat. 7 E  aquell prech per ell devant lo Senyor e  
Lv 6,7 per ell devant lo Senyor e perdó en  aquell per cascuna cose que peccà. Capítol 
Lv 6,9  [*] fins al matí e lo foch serà en  aquell matex altar. 10 E lo sacerdot vista 
Lv 6,15  sobre la sèmola, e fassa perfum d’ aquell en l’altar en remembransa de odor  
Lv 6,23  de foch, e negú no menig d’ aquell. 24 E parlà nostro Senyor a Moysès  
Lv 6,27 »E qualquequal tocharà las carns d’ aquell serà santifichat. E si de la sanch  
Lv 6,27  santifichat. E si de la sanch de  aquell en las vestidures serà scampada,  
Lv 6,29  sacerdotal mengen las carns d’ aquell, car sant dels sants és, 30 e tota  
Lv 7,2  per la colpa, e la sanch d’ aquell sia scampada entorn de l’altar. 3  
Lv 7,4  e lo sèu demunt ells, e la tela e  aquell del fetge [*], 5 e fassa lo  
Lv 7,8  de l’holocaust haurà la pell d’ aquell, 9 e tot sacrifici de cèmola qui  
Lv 7,15 las carns del qual ells menjaran en  aquell die, e no romanga de res alguna  
Lv 7,16  en sacrifici, semblantment en  aquell die sia menjada, e si alguna cose  
Lv 7,34  a Aron, sacerdot, e als fills de  aquell en fur del Senyor Déu, en ley  
Lv 8,14  posaren las mans sobre lo cap de  aquell, 15 e degollà aquell. E pres la  
Lv 8,15  lo cap de aquell, 15 e degollà  aquell. E pres la sanch Moysès e banyà-  
Lv 8,15  la sanch en los fonaments de  aquell. 16 E lo sèu qui era sobre las  
Lv 8,18  en holocaust, e sobre lo cap de  aquell posaren Aron e sos fills lurs mans. 
Lv 8,19 e sos fills lurs mans. 19 E degollà  aquell e scampà la sanch entorn de l’  
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Lv 8,22 e posaren lurs mans sobre lo cap de  aquell Aron e sos fills. 23 E com l’hach  
Lv 8,23  Moysès, pres de la sanch de  aquell e tochà la orella de Aron dreta en  
Lv 8,29  Senyor. 29 E pres lo pits, e alsà  aquell devant Déu, de l’ariet de la  
Lv 8,30  Aron e sobre los vestiments de  aquell e sobre sos fills e sobre lurs  
Lv 8,31 las carns fora lo tabernacle devant  aquell e menjau-las aquí, e los pans de  
Lv 9,9  e gità lo romanent al fonament de  aquell. 10 E lo sèu e los ronyons e la  
Lv 9,11 a Moysès. 11 E la carn e la pell d’ aquell cremà fora las albergades. 12 E  
Lv 9,12  fills aportaren-li la sanch de  aquell, la qual ell buydà entorn de l’  
Lv 9,13  lo cap e cascun membre oferiren en  aquell, e posaren-ho sobre l’altar e  
Lv 10,12 la oferta de nostro Senyor e menjau  aquell sens levat prop de l’altar, car  
Lv 10,18  18 E no és aduyta la sanch d’ aquell a la santadat, e vosaltres deguéreu 
Lv 11,3 tots los animals de la terra: 3 tot  aquell qui ha depertida la ungle e que  
Lv 11,10  flums o en stanys, menjareu. 10 E  aquell qui no haurà ales ni scata, axí en  
Lv 11,26  serà inmunde, e qui tocharà  aquell serà ensutzat. 27 E qui irà sobre  
Lv 11,27  e si algú tocharà lo mort d’ aquell, serà ensutzat entrò al vespre. 28  
Lv 13,3 de lebrozia, e segons l’arbitre d’ aquell serà depertit. 4 »Mas si serà luent 
Lv 13,4  no serà mudade, prenga lo sacerdot  aquell e tengue’l enclòs VII dies; 5 e  
Lv 13,6  VII dies, 6 e en lo VIIè die guard  aquell, e si serà scuraÿda la lebrozia e  
Lv 13,10  -lo hom al sacerdot, 10 e veurà  aquell, e com en la conna serà color  
Lv 13,11  en cuyro de sa carn; condempnarà  aquell lo sacerdot, e no enclourà aquell,  
Lv 13,11  aquell lo sacerdot, e no enclourà  aquell, car inmunde és ell. 12 »E si  
Lv 13,14  és munde. 14 E com la carn vive en  aquell parrà, 15 ladonchs lo sacerdot  
Lv 13,22  sclatarà lo cuyro, porà jutjar  aquell per lebrós, 23 e si no’s mourà,  
Lv 13,26  per què lo prevere tingue  aquell tanchat per VII dies 27 [*] e sia  
Lv 13,31  conna, e los cabells negres, tenga  aquell per VII dies, 32 e en lo die VIIè  
Lv 13,34  que la carn romanent, mundarà  aquell, e com haurà levades ses vestidures 
Lv 13,48 haurà 48 en stam o sots regiment d’ aquell o serta pell o qualque cose que sia 
Lv 13,54  ’n pot anar, lebrozia 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 ne reversade ne  
Lv 14,4 lebrozia que serà mundade, 4 man en  aquell que serà purifichat que ofira per  
Lv 14,7  degollat. 7 E de assò salpusch  aquell que és mundat VII vegades per ço  
Lv 14,11  purificharà l’home, stablirà  aquell e totas aquestas coses devant Déu,  
Lv 14,14  en l’estrem de la orella dreta d’ aquell que deu ésser mundat, e sobre lo  
Lv 14,16  16 e banyerà lo ceu dit destre en  aquell e gitar-n’hi-ha VII vegades  
Lv 14,17  l’estrem de la orella dreta d’ aquell que és mundat e sobre lo polzo de  
Lv 14,18  per la colpa, 18 e sobre lo cap d’ aquell. 19 E pregarà per aquell devant Déu 
Lv 14,19  lo cap d’aquell. 19 E pregarà per  aquell devant Déu e ferà lo sacrifici per  
Lv 14,20  de l’holocaust, 20 e posarà  aquell en l’altar [*], e perdonerà sobre  
Lv 14,20  en l’altar [*], e perdonerà sobre  aquell lo prevere, e serà perdonat e  
Lv 14,23 e l’altre en holocaust. 23 E ofira  aquell en lo VIIIèn die lo sacerdot en la  
Lv 14,25  l’anyell e de la sanch d’ aquell poserà sobre lo strem de la orella  
Lv 14,25  lo strem de la orella dreta d’ aquell que és mundat e sobre lo polze dret 
Lv 14,28  ha l’estrem de la orella dreta d’ aquell e lo polze dret de la sua mà e del  
Lv 14,35  de la vostre haretat, 35 vindrà  aquell que serà de casa e fer-ho-ha a  
Lv 14,51  aygües vives, 51 en la sanch de  aquell banyerà lo perdal viu e lo fust e  
Lv 15,3  que hom toch la carn d’ aquell de qui corre, aytal humor és leig.  
Lv 15,5  5 E si algun hom tocharà lo lit d’ aquell, levar-s’ha las vestidures, e  
Lv 15,7  vespre. 7 E qui tocharà la carn d’ aquell levarà la sua vestidura, e ell,  
Lv 15,10  10 E qualquequal seurà sobre  aquell citi que ha segut aquell que sofer  
Lv 15,10  sobre aquell citi que ha segut  aquell que sofer flux de sperma serà  
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Lv 15,13 levat ab aygüe. 13 »E si serà sanat  aquell qui d’aquesta manera de pació era  
Lv 15,15  altre en holocaust e preguerà per  aquell devant Déu, e serà mundat del flux  
Lv 16,9  «na trematran». 9 E oferrà Aron  aquell qui serà axit en sort a Déu per  
Lv 16,10 devant Déu, e fassa pregàries sobre  aquell e lex anar aquell en lo desert. 11  
Lv 16,10  pregàries sobre aquell e lex anar  aquell en lo desert. 11 »E com açò serà  
Lv 16,11  per si e per la sua casa, e degoll  aquell. 12 E prenga l’encencer e umple’l 
Lv 16,15 peccat del poble, scamp la sanch d’ aquell dintre la claustre axí com manat és 
Lv 16,18 e gitarà aquella sobre los corns de  aquell entorn, 19 e git-ne VII vegades  
Lv 16,21 E posada cascuna mà sobre lo cap d’ aquell, confessarà totas las iniquitats  
Lv 16,21  feta la pregària sobre lo cap de  aquell, enviar-l’ha al desert per la mà 
Lv 16,26 serà perfumat sobre l’altar. 26 »E  aquell qui haurà lexat anar lo cabrit  
Lv 17,9  per ço que ofira a Déu, l’home  aquell serà tallat de son poble. 10 »Home  
Lv 17,10  la mia faç quantre la ànima de  aquell e scamparé aquella de son poble, 11 
Lv 20,2  e lo poble de la terra alepiderà  aquell, 3 e jo posaré la mia faç contre  
Lv 20,3  la mia faç contre ell e tallaré  aquell del mig de son poble, per ço car  
Lv 20,4  lo meu emperi e lexeran l’hom  aquell que haurà donat de la sua sament a  
Lv 20,5  jo posaré la mia faç sobre l’home  aquell e sobre son parentat, e perseguiré  
Lv 20,5  e sobre son parentat, e perseguiré  aquell e tots aquells qui concentiran a  
Lv 20,9  pare o sa mare muyre de mort, car  aquell qui maleyrà son pare e sa mare, la  
Lv 22,2  2 –Parle a Aron e als fills d’ aquell que’s guarden de aquells qui són  
Lv 22,7  coses santificades, car menjar de  aquell és. 8 Cose morta per si ni presa  
Lv 22,9  en lo santuari com haureu ensutzat  aquell. Jo sóm lo Senyor que santifich a  
Lv 22,11  comprerà algú ab son argent, e  aquell qui és nat en la sua casa, aquells  
Lv 22,18  vot o de grat oferrà qualque cose,  aquell oferrà en holocaust al Senyor. 19  
Lv 22,21  Nenguna màcula no serà en  aquell, 22 axí com sech o trenchat o  
Lv 22,22  o serpiyen o impetigen. No oferràs  aquell al Senyor, ne no fassau perfum de  
Lv 22,22  al Senyor, ne no fassau perfum de  aquell a nostro Senyor sobre lo ceu altar. 
Lv 22,30  per ço que puga ésser plasent, 30  aquell matex die menjareu aquell e no’n  
Lv 22,30  30 aquell matex die menjareu  aquell e no’n romandrà gens entrò al matí 
Lv 23,3  sant. Neguna obre no fareu en  aquell die. Dissapte [*] és en totas las  
Lv 23,6  del Senyor. 6 En lo XVè die d’ aquell matex mes és la sollemnitat dels  
Lv 23,7  neguna obre servil no fareu en  aquell, 8 mas ofarreu en foch sacrificis a 
Lv 23,14  farines no menjareu entrò solament  aquell die que portareu lo sacrifici a  
Lv 23,20  devant Déu, seran en ús d’ aquell. 21 E apellareu aquell die  
Lv 23,21  en ús d’aquell. 21 E apellareu  aquell die festevitat santa; neguna obre  
Lv 23,21  neguna obre servil no fareu en  aquell. Açò és fur perdurable en totas  
Lv 23,25  25 Neguna obre servil no fareu en  aquell, e oferreu holocausts al Senyor. 26 
Lv 23,27 sant, e aflegireu vostres ànimas en  aquell, e oferreu holocausts al Senyor. 28 
Lv 23,29  Tota ànima que no serà aflegida en  aquell die serà perida del ceu poble. 30 E 
Lv 23,30  30 E qualquequal ferà obre en  aquell die, serà tallat de son poble. 31  
Lv 23,31 31 Donchs, no fassau neguna obre en  aquell die, e açò serà fur perdurable a  
Lv 23,35  e no fareu neguna obre servil en  aquell. 36 E VII dies oferreu sacrificis  
Lv 23,36  e no fareu neguna obre servil en  aquell. 37 »Aquestas són las festas del  
Lv 23,41  41 E cantareu la sotlempnitat d’ aquell per VII dies en l’any, per fur a  
Lv 24,8 a Déu. 8 »E cascun dissapte muderàs  aquell devant Déu, e açò és fet manament  
Lv 24,11 lo nom de nostro Senyor e maldigués  aquell, fou amanat a Moysès. E la mare d’ 
Lv 24,11  fou amanat a Moysès. E la mare d’ aquell era apellada Salomich filla de Abrí 
Lv 24,12  Abrí del trip de Dan. 12 E matéran  aquell en la càrcer entrò que sabéssan què 
Lv 24,14  posen lurs mans sobre lo cap de  aquell, e alepiden-lo tot lo univerç  
Lv 24,22  sia palegrí vullas que sia ciutadà  aquell qui peccarà, car jo sóm lo Senyor  
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Lv 24,23  als fills d’Irrael. E aduguéran  aquell defora e alepidaren-lo. E féran  
Lv 25,5  quax a manera de venemar, car  aquell any és reposament de la terra. 6 E  
Lv 25,9  mes, en lo desèn die del mes, car  aquell jorn és temps de perdonances; per  
Lv 25,9 és temps de perdonances; per què en  aquell die de perdonament tochareu la  
Lv 25,10  habitadors de tota la terra, car  aquell és jubileu; l’home tornerà a la  
Lv 25,25  proÿsme d’ell pot rembre ço que  aquell vendrà; 26 e si no havia proÿsme e  
Lv 25,26 e si no havia proÿsme e porà trobar  aquell matex preu a rembre-la, 27  
Lv 25,27  -la, 27 compteran lo fruyt de  aquell temps com se vané, e ço que  
Lv 25,27  romandrà sia retut al comprador, e  aquell lavor en sa possació. 28 E si no  
Lv 25,28  28 E si no serà trobat en la mà de  aquell perquè puga retre lo preu, haja lo  
Lv 25,28 compre entrò a l’any jubileu; e en  aquell, emperò, totas las vendas sían  
Lv 25,40 entrò en l’any jubileu, e’ntrò en  aquell obrerà ab tu, 41 e aprés axirà de  
Lv 25,48  de sos frares pot rembre  aquell, 49 vullas germà o avoncle o cosín  
Lv 27,8  devant lo sacerdot, e segons que  aquell veurà lur poder que púgan donar,  
Lv 27,10  per bo, car si ell lo cambiarà, e  aquell que és cambiat e aquell per què és  
Lv 27,10 cambiarà, e aquell que és cambiat e  aquell per què és cambiat serà concegrat a 
Lv 27,14  o mala, e segons lo preu que per  aquell serà ordonat serà venuda. 15 E si  
Lv 27,15  serà ordonat serà venuda. 15 E si  aquell qui féu lo vot volrà rembre  
Lv 27,19  e aminverà del preu. 19 E si  aquell volrà rembre lo camp aquell que ell 
Lv 27,19 19 E si aquell volrà rembre lo camp  aquell que ell promès, anedescha la quinta 
Lv 27,23  entrò al jubileu, e donerà lo preu  aquell que l’havia promès al Senyor, 24 e 
Lv 27,27  són. 27 E si l’animal és inmunde,  aquell qui l’oferrà lo rembrà segons la  
Lv 27,30  com de fruyts, són de Déu e en  aquell són santifichats. 31 E si algú  
Ex 30,33  és e sant serà a vosaltres. 33  Aquell †que hom era ara aytal e hom no’n  
Ex 32,33  33 E respòs-li nostro Senyor:  –Aquell qui en mi ha peccat, jo’l rauré  
Ex 7,23 ’n en sa casa, e no hy posà son cor  aquella vegada. 24 E cavaren los de Egipte 
Ex 10,13  vent cremant tot aquell die e tota  aquella nit, e al matí lo vent cremant  
Ex 12,8  las cases a on lo menjaran. 8 [*]  aquella nit en ast, e pans alizos ab  
Ex 12,15 car aquell qui menjarà lo pa levat,  aquella ànima parirà de Yrrael, del primer 
Ex 16,32  Senyor: “Umpliu una masura de  aquella, e sia guardada en las devenidores 
Ex 25,10  en honor d’ell. »E axí fereu 10  aquella archa: del fust de setim qui haja  
Ex 25,24  ab or molt pur. E feràs entorn de  aquella una orla d’or 25 e una corona  
Ex 25,26 -los-has en los IIII cantons de  aquella taula en cascun peu; 27 sa corona  
Ex 28,8  sumitats e que’s tornen en u. 8 E  aquella texidura e tota la verietat de la  
Ex 28,33 tantost. 33 E feràs dejús al peu de  aquella gonella, entorn, a manera de  
Ex 29,30  e segrades. 30 VII dies usarà de  aquella lo bisbe qui per ella serà stablit 
Ex 29,40  que haja masura la quarta part de  aquella [*], 41 e un anyell oferràs al  
Ex 30,38  qui’n ferà tal, per ço que us de  aquella odor, perirà dels seus pobles.  
Ex 34,12  ’t que ab los stranys stadans de  aquella terra jamés no faces amistat [*],  
Ex 36,25  sa termanava en los angles. 25 [*]  aquella part del tabernacle qui guardava  
Ex 36,27  taula. 27 Ves ponent, ço és, ves  aquella part del tabernacle qui guarda a  
Ex 37,14  14 quantre la corona, e mès en  aquella forrellats per ço que la taula se  
Ex 38,11  e vazos e caps de colonas de  aquella matexa manera de obra de matall.  
Ex 40,6  intrant del tabernacle. 6 E devant  aquella, l’altar de l’holocaust. 7 Lo  
Lv 2,6 saber, meyns de levat, 6 depertiràs  aquella manudament e scamparàs demunt 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 oferran  aquella a nostro Senyor, 13 pos la sua mà  
Lv 3,13  13 pos la sua mà sobre lo cap de  aquella e degoll-la a la intrada del  
Lv 4,5 de la sanch del vadell e portarà de  aquella en lo tabernacle del testimoni, 6  
Lv 4,6  testimoni, 6 e banyerà son dit en  aquella sanch e scampar-n’ha VII  
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Lv 4,7  del santuari. 7 E poserà de  aquella matexa sanch en lo corn de l’  
Lv 4,18 lo vel, ço és, la claustre, 18 e de  aquella matexa pos en los corns de l’  
Lv 4,29  la qual és per peccat, e degoll  aquella en lo loch de l’holocaust. 30 E  
Lv 4,33  33 e pos la mà sobre lo cap de  aquella e degoll aquella en lo loch on  
Lv 4,33 mà sobre lo cap de aquella e degoll  aquella en lo loch on solen degollar los  
Lv 5,11  I cister, de sèmola, e no meta en  aquella oli, ni encens no n’hi pos gens,  
Lv 5,12 gens, car per peccat és. 12 E liura  aquella al sacerdot, lo qual ne prenga I  
Lv 6,2  e ell la haurà rebuda e ell robarà  aquella, o en alguna manera la negarà o li 
Lv 6,10 la cendra que ferà lo foch e posarà  aquella prop de l’altar; 11 e puxs  
Lv 6,17  no hy haurà lavat, car la part [*]  aquella és del Senyor. E ofiren l’encens  
Lv 6,18  Senyor; tots aquells qui tocharan  aquella seran santifichats. 19 E parlà  
Lv 6,21  en la paella ab oli, e oferran  aquella calenta en odor de suavetat a  
Lv 6,26  26 E lo sacerdot que ofer, menig  aquella en lo loch sant a la entrada del  
Lv 8,9  en lo cap, e en lo frontal de  aquella posà la launa d’or consegrada en  
Lv 8,23  de Aron dreta en la strema part d’ aquella e lo polzo de la dreta e  
Lv 10,18  e vosaltres deguéreu menjar  aquella en lo santuari, axí com és manat a 
Lv 10,19  axí com tu veus. Com poguí menjar  aquella? E cridaren a mi e mengé del  
Lv 11,4  camell e d’altres, no menjareu de  aquella, e entre las inmundes reputau  
Lv 11,4  e entre las inmundes reputau  aquella. 5 »E lo conill, que remuga e no  
Lv 11,37  de la samensa, no serà ensutzada  aquella. 38 E si a’lgú serà donada aygüe  
Lv 11,40  al vespre. 40 E qui menjarà d’ aquella o qui la portarà, lave la sua  
Lv 12,7  devant lo Senyor Déu e prech per  aquella, e axí serà mundada del corriment  
Lv 13,3 la conna o los pèls blanchs mudats,  aquella color és una spècia de lebrozia, e 
Lv 13,10  e los cabells mudats lur color e  aquella carn serà viva, 11 per lebrozia  
Lv 13,25 serà blancha o roja, 25 concidererà  aquella lo sacerdot; e si en ella és  
Lv 13,26  que lo cuyro ne la carn romanent,  aquella serà spècia de lebrozia sotsscura; 
Lv 14,36  de la case abans que entre ell en  aquella e que veja si alguna lebrozia serà 
Lv 14,36 que veja si alguna lebrozia serà en  aquella, per ço que tota no sia feta  
Lv 14,37  37 E com veurà en las parets d’ aquella la plaga verda o vermella e lur  
Lv 14,44  la lebrozia és perceverant en  aquella e la casa és inmunde. 45 La qual  
Lv 14,47  al vespre; 47 e qui mengerà en  aquella o hi dormirà, levarà la sua  
Lv 14,48  que la haurà exelbada, purifiquerà  aquella pus li és retuda sanitat. 49 »E’n 
Lv 14,49 sanitat. 49 »E’n la purificació de  aquella prenga II perdals e fust de cedre  
Lv 14,52  per VII vegades, 52 e purificharà  aquella axí ab la sanch del perdal com ab  
Lv 15,22  22 E qui tocharà lo lit de  aquella levarà lo ceu vestiment, e ell,  
Lv 16,18  del toro e del cabrit e gitarà  aquella sobre los corns de aquell entorn,  
Lv 17,10  la ànima de aquell e scamparé  aquella de son poble, 11 car la ànima de  
Lv 17,11  la carn en la sanch és, e jo doné  aquella a vosaltres sobre l’altar meu a  
Lv 17,13  lícit de menjar, scamp la sanch de  aquella e cobre-la ab terra, 14 car la  
Lv 17,14  en sanch, e qualquequal menjarà de  aquella serà tallat de son poble. 15 »E la 
Lv 18,17  de las fillas ni dels fills de  aquella no prengues per ço que revelas la  
Lv 19,7 cremat ab foch; 7 e si algú mengerà  aquella aprés lo segon die, serà  
Lv 19,8  de Déu ensutze, per la qual cose  aquella ànima perirà de son poble. 9 »Com  
Lv 21,7  fembra vil ni desvergonyada ni  aquella que és rebujade per marit, car ell 
Lv 21,15  mescla la sament de son linatge ab  aquella de la sua gent, car jo sóm lo  
Lv 22,25  corrompuda o no nèdea no prengau  aquella. 26 E parlà nostro Senyor Déu a  
Lv 23,11  alcerà la garba e santificharà  aquella, 12 e oferreu en lo die que la  
Lv 25,30  any entrega, lo compredor posseyrà  aquella, e aquells que aprés d’ell  
Lv 26,32  enamichs qui foren habitadors de  aquella. 33 E a vosaltres scamparé entre  
Lv 27,14  a Déu, concidererà lo sacerdot  aquella si és bona o mala, e segons lo  
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Lv 27,15  aquell qui féu lo vot volrà rembre  aquella, donerà la quinta part de la  
Lv 27,15  part de la stimació demunt e haurà  aquella casa. 16 »E si prometrà camp de la 
Ex 9,7  e no’n trobà neguna de morta de  aquellas que possaÿa Yrrael. E fou  
Ex 10,26  ab nós; no romandrà una ungle de  aquellas coses que ops són devant lo Déu  
Ex 16,36  Canahan. 36 E gòmor, ço és, una de  aquellas masuras, [*] fou stojada a las  
Ex 20,4  dessús e qui és en terra dejús, ni  aquellas coses qui són en las aygües sots  
Ex 25,37  canalobre perquè luèscan e poseràs  aquellas per quantrari. 38 E feràs  
Ex 26,29  part de ssus tro a l’altre. 29 E  aquellas taulas deuraràs, e metràs-hi  
Ex 28,9  II pedras uniquines e scriuràs en  aquellas los noms dels fills de Yrrael, 10 
Ex 28,25  marges, 25 e ajusteràs lo strem de  aquellas cadenas als II †xerubins† en la  
Ex 34,15  ni covinensa ab los hòmens de  aquellas regions, e negú no t’apell quant 
Ex 36,1 e enteniment que sabéssan obrar [*]  aquellas coses qui fossen ops en ús del  
Ex 36,38  cobrí d’or, e féu-na V vazos d’ aquellas de aram. 37,Tit Capítol XXXXIII 1 
Ex 37,15 taula se pogués portar, 15 e féu en  aquellas forrellats del fust de setim, e  
Ex 39,5 l’altre costat dels caps, 5 [*] ab  aquellas colors, axí com havia manat  
Lv 2,12  12 Las promíssias solament de  aquellas ofertas [*] e lurs dons, e [*]  
Lv 2,14 spigues encara verdejants, torreràs  aquellas ab foch, e puxs las engraneràs  
Lv 5,15  con tractarà falcia e’n arror en  aquellas coses que són del Senyor  
Lv 7,24  de las bèsties mortas per si e d’ aquellas que seran mortas per altres  
Lv 8,8 demunt li donà lo ephot, 8 [*] e ab  aquellas adobà lo hossen, en lo qual era  
Lv 11,24  24 »E qui tocharà mort de  aquellas, serà ensuzat e serà no nèdeu  
Lv 11,25  nacessària cose que algú port de  aquellas mortas, levarà los vestiments  
Lv 11,29  entre las ensutzades. 29 »E [*] d’ aquellas que’s moven en terra, axí com  
Lv 11,33  de terra en lo qual alguna cose de  aquellas haurà stat serà ensutzat, e per  
Lv 11,36  las tocharà neguna de las mortas,  aquellas seran ensutzades. 37 E si’n  
Lv 11,43  ànimas ni no toqueu neguna cose de  aquellas per ço que no siau inmundes, 44  
Lv 14,42  en lo loch de on són levades  aquellas, e ab altre brach ferà axelbar la 
Lv 14,56  luent e de diverses colors de  aquellas 57 ab què’s puga conèxer qui és  
Lv 15,33  per jaure ab fembra, 33 e de  aquellas qui han de lur temps e que  
Lv 16,13  coses odorants axí que la neula de  aquellas e la vapor cobre la cuberta qui  
Lv 17,5  del testimoni; e degollen  aquellas presentalles pacificables al  
Lv 22,3 de vostra sament que s’acosterà en  aquellas coses que són concegrades e que  
Lv 22,4  sperma involuntari, no mengerà de  aquellas coses que són santifichades a mi  
Lv 22,6  entrò al vespre e no menjarà de  aquellas coses que són santifichades; mas  
Lv 22,8  per ço que no siau ensutzats en  aquellas. Jo sóm lo Senyor Déu. 9 »Guardau 
Lv 22,10  [*] ni lo logater no menjarà de  aquellas; 11 mas si lo sacerdot comprerà  
Lv 22,11 en la sua casa, aquells menjaran de  aquellas coses. 12 E si la filla del  
Lv 22,12  a algú del poble, no menjarà de  aquellas coses que seran sacrifichades ni  
Lv 23,37  e encara santes, e oferreu en  aquellas ofertas al Senyor, e holocausts e 
Lv 24,3  del testimoni, e Aron pos  aquellas devant nostro Senyor, e cremen  
Lv 27,31  la quinta part del preu en  aquellas dècimes. 32 Bous e ovellas e  
Ex 26,32  IV colones del fust de setim.  Aquellas seran deurades e hauran los caps  
Lv 14,40  en las parets, 40 ferà [*] gitar  aquelles fora la ciutat en loch inmunde,  
Lv 15,10  e qui portarà alguna cose d’ aquelles levarà la sua vestidura, e ell,  
Ex 2,11  l’he pres.» Capítol terç 11 E en  aquells dies, pus que fou crescut Moysès,  
Ex 3,7  e oyí lo seu crit per la duresa de  aquells qui’ls mètan en obres, 8 e [*]  
Ex 4,19  –Vés, torna en Egipte, que tots  aquells són morts qui volían la tua ànima. 
Ex 10,8  al Senyor Déu vostro. ¿Qui són  aquells qui hy deven anar? 9 E dix Moysès: 
Ex 12,4  4 e si per ventura no hy basten  aquells de la casa a menjar lo anyell,  
Ex 20,5  en la terça e quarta generació de  aquells qui m’aÿraven, 6 e qui hauré  
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Ex 20,6  misericòrdia en M generacions en  aquells qui amen [*] e guarden los meus  
Ex 22,6  6 »E si foch ix e crema los blats,  aquells qui stan en lo camp retran lo dan  
Ex 24,2 luny. 2 E sol Moysès muntà a Déu, e  aquells no s’hi acostaren ni lo poble no  
Ex 25,14  de la archa perquè sia portada en  aquells, 15 qui tendran tostemps als  
Ex 25,28 que hom puga aportar la taula. 28 E  aquells forrellats feràs del fust de setim 
Ex 25,31  d’or net, las branques de  aquells e canons e anaps, pedres patitas e 
Ex 26,28  27 e V a l’altre [*], 28 e  aquells qui seran mesos de aquell matex  
Ex 28,38  e aportarà Aron la iniquitat de  aquells qui oferran e sacrificaran los  
Ex 28,43  tro a las cuxas. 43 E usaran de  aquells Aron e sos fills quant intreran al 
Ex 30,5  en ells e l’altar sia portat. 5 E  aquells forrellats de satim feràs e’ls  
Ex 36,2  a qui Déu havia donat saviesa e  aquells qui de grat havían ofert a la obre 
Ex 36,34  la un angle a l’altre, 34 e deurà  aquells forrellats, e féu los vazos seus  
Ex 37,28  e l’altar se pogués portar. 28 E  aquells forrellats féu del fust de setim,  
Ex 38,25  del santuari. 25 E fou ofert de  aquells que [*] havían XX anys [*], e éran 
Lv 3,15  lombles ab lo fetge, qui és sobre  aquells prop de la ylada, e tot lo grex de 
Lv 5,8  altre per lo holocaust, 8 e donarà  aquells al sacerdot, lo qual ofira [*]  
Lv 6,18  de sacrifici al Senyor; tots  aquells qui tocharan aquella seran  
Lv 8,28  Déu, 28 ell ho pres de las mans de  aquells e perfumà sobre lo altar de l’  
Lv 9,2  e cascú sia munde e net, e ofira  aquells devant nostro Senyor. 3 E diràs  
Lv 9,4  ariet per pacificament, e degollau  aquells devant lo Senyor en sacrifici de  
Lv 9,21  l’altar lo sèu 21 ab los pits d’ aquells e las cames dretas, depertí Aron e 
Lv 10,2 isqué foch de nostro Senyor e cremà  aquells, e foren morts devant nostro  
Lv 10,3  Senyor: Jo seré santificat en  aquells qui s’acosten a mi, e devant tot  
Lv 10,17  de la moltitut e que pregueu per  aquells devant nostro Senyor. 18 E no és  
Lv 11,8  fesa, no remuga. 8 »Las carns de  aquells no menjareu e lurs calabrines  
Lv 11,9 lícites a vosaltres de menjar: tots  aquells qui han ales e scata, axí en mar  
Lv 11,31  no nèdeus, e qui tocarà lo mort d’ aquells serà no nèdeu entrò al vespre. 32  
Lv 11,35  35 E qualque cose dels morts de  aquells serà tochada serà inmunde en caure 
Lv 11,39  39 »E si algun animal és mort d’ aquells qui són lísits a vosaltres a  
Lv 13,39  qual és la conna blancha, 39 jutge  aquells lo sacerdot; e si veurà que la  
Lv 15,14  tabernacle del testimoni, e donerà  aquells al sacerdot, 15 lo qual oferrà la  
Lv 15,32 entre ells. 32 Aquesta és la lig d’ aquells que han malaltia de flux d’  
Lv 16,16  del testimoni que és posat entre  aquells enmig de las sorts de las  
Lv 16,16  de las sorts de las habitacions d’ aquells. 17 Negun hom no sia en lo  
Lv 16,21 colpes e encara tots los peccats de  aquells. E com haurà feta la pregària  
Lv 16,34 d’Irrael e per tots los peccats de  aquells una vegada en l’any. E ell féu  
Lv 17,7  Açò serà fur perdurable en  aquells, e aquells que vendran aprés d’  
Lv 17,7  serà fur perdurable en aquells, e  aquells que vendran aprés d’ells. 8 »E en 
Lv 17,8  que vendran aprés d’ells. 8 »E en  aquells dix: Hom de la casa d’Irrael e  
Lv 18,4  los meus manaments, e anau en  aquells. Yo sóm Déu vostro. 5 »Guardau las 
Lv 18,5  judicis que fan l’hom viure en  aquells. Yo sóm lo Senyor Déu. 6 »Negun  
Lv 18,17  la lur vergonya, car carn són de  aquells, e aytal com és no casta. 18 »La  
Lv 18,30  manaments e no fassau ço que féran  aquells qui fóran abans de vosaltres, ni  
Lv 19,23  levareu lo prepuci Iª scorsa– d’ aquells poms que seran germinats e seran  
Lv 19,23 nèdeus a vosaltres e no menjareu de  aquells. 24 Entrò al quart any tots los  
Lv 19,24  al quart any tots los fruyts d’ aquells santifichareu loables al Senyor,  
Lv 19,31  per ço que no siau ensutzats per  aquells. Jo sóm lo Senyor Déu vostro. 32  
Lv 19,37  e tots los universos juýs e feu  aquells. Jo sóm lo Senyor Déu vostro.  
Lv 20,5  e perseguiré aquell e tots  aquells qui concentiran a ell per ço que  
Lv 20,8 8 »Guardau los meus manaments e feu  aquells, car jo sóm lo Senyor Déu qui us  
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Lv 20,9  son pare e sa mare, la sanch de  aquells sia sobre ell. 10 »Qui serà  
Lv 20,11  de mor abdosos, e la sanch d’ aquells sia sobre ells. 12 »E qui jaurà ab 
Lv 20,22 las mias ligs e los meus juýs e feu  aquells per ço que no us avorrescha la  
Lv 20,24  que possaÿschau la terra de  aquells, la qual jo daré a vosaltres en  
Lv 20,27  pedres sían alepidats; la sanch d’ aquells sia sobre ells. 21,Tit Capítol XXI 
Lv 21,21  o lantillós o pigatós; 21 tots  aquells del linatge de Aron que hauran res 
Lv 22,2  fills d’aquell que’s guarden de  aquells qui són consegrats dels fills d’  
Lv 22,3  Jo sóm lo Senyor. 3 »Digues [*] en  aquells que aprés d’ells vendran: »Tot  
Lv 22,11 e aquell qui és nat en la sua casa,  aquells menjaran de aquellas coses. 12 E  
Lv 22,13  hom strany no ha poder de menjar  aquells. 14 »E qui menjarà per ignorància  
Lv 23,20 oferta pacificable. 20 E com alcerà  aquells lo sacerdot ab los pans de las  
Lv 23,43 en las cabanas 43 per ço que diguen  aquells que aprés de vosaltres vendran que 
Lv 24,7  devant Déu la stabliràs. 7 E sobre  aquells poseràs encens molt luent per ço  
Lv 24,9  d’Irrael en fur perdurable. 9 E  aquells pans seran de Aron e de sos fills  
Lv 24,9  e de sos fills per ço que mengen  aquells en loch sant, car sant dels sants  
Lv 24,14  fora las albergades, e tots  aquells que oÿren dir la flastomia posen  
Lv 25,18  e guardau los meus juýs e compliu  aquells, per ço que pugau habitar en la  
Lv 25,30  lo compredor posseyrà aquella, e  aquells que aprés d’ell vendran per  
Lv 25,34 Per la qual cose sots los pobles d’ aquells no’s vènan, car possació  
Lv 25,42  de terra de Egipte. E no vendràs  aquells sots condició de servents, 43 ni  
Lv 25,43  de servents, 43 ni no aflegiràs  aquells per poder, mas tem lo Senyor ton  
Lv 25,45  qui palegrinegen entre vosaltres o  aquells qui d’ells seran nats en la  
Lv 25,45  nats en la vostra terra. E haureu  aquells en servents, 46 e per heretatge,  
Lv 25,46 46 e per heretatge, transportant en  aquells que aprés d’ells vendran, e  
Lv 26,3  los meus manaments guardau e fareu  aquells, jo us daré pluja en son temps, 4  
Lv 26,17  enamichs, e subjugar-vos-he en  aquells que us han oy, e fogireu e negú no 
Lv 26,26  en I forn coent los pans e retran  aquells a pes, e menjareu e no us  
Lv 26,36  com habitàveu en ella. 36 »E en  aquells que de vosaltres romandran daré  
Lv 26,41  ço jo iré contre ells e aportaré  aquells en la terra de lurs enamichs entrò 
Lv 26,43 ceus, e soferrà soledat per rahó de  aquells, e ells pregueran per lurs peccats 
Lv 27,13  axí sia. 13 E si dar-ho volran  aquells qui oferran, anedescha sobre la  
Ex 22,18 vèrgens han acostumat de pendre. 18  »Aquells qui mal feran no soferràs que  
Lv 11,12  e los lurs morts no toqueu. 12  Aquells qui no han ales ni scata [*] són  
Ex 2,9  qual dix la filla de Farahó: –Prin  aquest infant e nodrex-lo’m, e jo dar- 
Ex 3,12  12 E dix Déu: –Jo seré ab tu, e  aquest senyal hauràs que jo t’he manat:  
Ex 3,12 lo poble de Egipte, sacrificaràs en  aquest munt a Déu. 13 E dix Moysès a  
Ex 3,15  Aquest nom he per tostemps, e  aquest és mon memorial en totas coses en  
Ex 3,21  lexarà-us. 21 E donaré gràcia en  aquest poble devant los egipcians, e quant 
Ex 5,22 dix: –Senyor, per què has turmentat  aquest poble? Per què m’has tramès 23 per 
Ex 8,23  meu poble e al teu, car demà serà  aquest senyal”. 24 [*] e vénch mosca fort  
Ex 10,7  a ell: –¿Entrò a quant soferirem  aquest scàndol? Lexa los hòmens que  
Ex 12,3 Yrrael e dieu-los: “Al Xèn die de  aquest mes cascú pendrà un anyell de las  
Ex 12,6 E stojar-l’heu tro al Xèn die de  aquest mes, e sacrificar-l’ha tota la  
Ex 12,14  la terra de Egipte. 14 E haureu  aquest die en remembrament e selebrar-l’ 
Ex 12,17  la host de Egipte, e guardareu  aquest die en vostras generacions per  
Ex 13,3  al poble: –Remembrau-vos de  aquest die en què isqués de Egipte e de la 
Ex 13,3  en què nostro Senyor vos tragué de  aquest loch en mà fort, que no mengeu vuy  
Ex 13,5  mel, salabrereu aquesta costuma en  aquest mes. 6 VII dies [*]. 7 [*] res de  
Ex 13,10  te tragué de Egipte; 10 e guarda  aquest stament en temps stablit, de dies  
Ex 14,11  ço nos has amanats que moríssem en  aquest loch desert? ¿Per què ho volguist  
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Ex 14,12  servir los de Egipte que morir en  aquest loch. 13 E dix Moysès [*]: –No us  
Ex 15,1  cantà Moysès als fills d’Irrael  aquest cant a nostro Senyor: [*]  
Ex 15,16 ’s puguen moura com pedra, tro que  aquest teu poble, Senyor, ffassa Pascha  
Ex 16,3  Per què’ns manist de allà en  aquest loch del desert, perquè ocies tota  
Ex 16,35  en la terra bona per star, e de  aquest menjar fóran nodrits tro que  
Ex 17,4 a nostro Senyor e dix: –Què faré en  aquest poble [*]? 5 E dix nostro Senyor a  
Ex 18,18  De foll treball seràs guastat tu e  aquest poble qui és ab tu. Aquest afer  
Ex 26,14  de moltons robricades, e sobre  aquest, altre cobriment de pells de  
Ex 32,8  sacrifichat, e han dit: “O Yrrael,  aquest és lo teu déu qui’t tregué de  
Ex 32,9 altre vegada a Moysès: –Jo veig que  aquest poble és de dur cap; 10 lexe’m que 
Ex 32,21  21 E dix a Aron: –Què’t féu  aquest poble, que amanasses sobre ells  
Ex 32,21  poble, que amanasses sobre ells  aquest peccat ten gran? 22 E ell respòs:  
Ex 32,22  lo meu senyor, car tu conexs  aquest poble, que és enclinat a mal; 23 e  
Ex 32,24  e jo gití’ll al foch e isqué’n  aquest vadell. 25 E viu Moysès lo poble  
Ex 32,31  e dix: –Prech-te, Senyor, per  aquest poble que ha peccat e han fet déu  
Ex 32,31  fet déu d’or, que tu los perdons  aquest peccat. 32 E si no hu fas, rau-  
Ex 32,34  meu libre, 34 mas tu vés e amena  aquest poble de qui jo t’he parlat, e lo  
Ex 32,34  irà devant tu; mas jo vesitaré  aquest peccat d’ells al die de la  
Ex 33,1  Senyor a Moysès e dix: –Puja de  aquest loch, tu e lo teu poble que  
Ex 33,12  Senyor: –Tu’m manes que jo men  aquest poble, e no’m mostres qui  
Ex 33,15  ’ns vas devant, no’ns tragues de  aquest loch, 16 car ¿en què porem saber,  
Lv 4,20  sobre l’altar. 20 E face axí d’ aquest vadell com féu del primer; e  
Lv 13,46  car labrós és e no nèdeu; e  aquest habitarà tot sol fora de las  
Lv 15,3  no nèdeu. 3 E lavors sia jutjat  aquest vici, car tengut ne és, e en cascun 
Lv 16,30  entre vosaltres, 30 car en  aquest die és perdó vostre e encara  
Lv 23,27 Déu a Moysès: 27 –En lo desè die de  aquest mes setè serà die de perdonansa e  
Lv 23,28 Neguna obre no fareu en lo temps de  aquest die, car die és de perdonansa per  
Lv 23,34  digues-los que en lo XVèn die de  aquest mes cetè seran las fèries dels  
Ex 2,6  plorava, e hach-ne mercè e dix:  –Aquest és dels infants dels hebreus. 7 E  
Ex 3,15  Jacob, m’ha tremès a vosaltres.”  Aquest nom he per tostemps, e aquest és  
Ex 6,15  Sasín e Saer e Saül, fill de Cana.  Aquest és lo linatge de Simeon. 16 Aquests 
Ex 6,26  de Leví per lurs perentius. 26  Aquest és Aron e Moysès, a qui manà nostro 
Ex 8,19  19 E diguéran los encantadors [*]:  –Aquest és lo Déu del déu de Farahó. E fou 
Ex 12,2 Moysès e Aron en terra de Egipte: 2  –Aquest mes és a vosaltres comensament  
Ex 15,2  Senyor, e és fet a mi en salut.  Aquest és mon Déu e [*]; Déu de mon pare,  
Ex 16,15 sabían què era. E dix-los Moysès:  –Aquest és lo pa que us envia nostro  
Ex 18,18  tu e aquest poble qui és ab tu.  Aquest afer major és que tu no’l poràs  
Ex 25,20  ala a l’altre e giren las cares.  Aquest és lo cobertor ab què’l cobriràs,  
Ex 30,31  31 »E als fills d’Irrael diràs:  “Aquest oli de unció serà a mi sant en las 
Lv 6,13  dels sacrifics pacifichables. 13  Aquest és lo foch perdurable que null  
Ex 2,4  4 E sa sor stava luny e pensave’s  aquesta cose. 5 E devallava la filla de  
Ex 3,3  3 E dix Moysès: «Iré a veura  aquesta [*] vizió, per què no’s crema la  
Ex 4,17  seràs ço que a Déu tany. 17 E prin  aquesta verga en ta mà en què deus fer los 
Ex 8,25  e sacrifichau al vostre Déu en  aquesta terra. 26 E dix Moysès: –No’s pot 
Ex 8,32  agreujat lo cor de Farahó, axí que  aquesta vegada no lexà anar lo poble.  
Ex 9,5 E digas que demà farà nostro Senyor  aquesta maravella. 6 [*] e en l’altre die 
Ex 9,14  mon poble que sacrifich, 14 car  aquesta vegada trematré totas las mias  
Ex 9,18  anar? 18 Jo faré ploura demà en  aquesta hora molta pedra, que no fou aytal 
Ex 10,17 vosaltres, 17 mas ara perdonau-ma  aquesta vegada e pregau al Senyor Déu  
Ex 10,17  Senyor Déu vostro que tolga de mi  aquesta mort. 18 E isqué Moysès de devant  
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Ex 12,5  màcula, mascle, de I any. Segons  aquesta costuma pendreu un cabrit. 6 E  
Ex 12,24  casas ne nafrar. 24 E guardareu  aquesta paraula qui és en la lig, a tu e a 
Ex 12,26  vostros fills: “Quina costuma és  aquesta?”, 27 dir-los-heu: “Lo  
Ex 12,42  de nostro Senyor de Egipte. 42 E  aquesta nit dèvan guardar [*] los fills de 
Ex 13,5  en què corre let e mel, salabrereu  aquesta costuma en aquest mes. 6 VII dies  
Ex 14,12 ·ns traguessas de Egipte? 12 ¿No és  aquesta la paraula que parlàvem a tu en  
Ex 26,17  ajust la una taula ab l’altre; en  aquesta guisa totas las taulas seran  
Ex 29,7 unció scamparàs sobre son cap, e en  aquesta costuma consegrar-s’han. 8 E a  
Ex 32,13  axí com las stelas del cel, e tota  aquesta terra de què he parlat daré a la  
Ex 33,4  en la carrera. 4 E oyí lo poble  aquesta paraula molt mala; plorà e negú no 
Ex 33,13  devant tu; guarda lo teu poble e  aquesta gent. 14 E dix nostro Senyor: –La  
Lv 7,21  cose qui ensutzar pot e menjarà d’ aquesta matexa manera las carns, serà  
Lv 7,35  a tot lo poble d’Irrael. 35 »E  aquesta és la unció de Aron e de sos fills 
Lv 11,28  al vespre. 28 E qui portarà d’ aquesta manera mort, levarà la sua  
Lv 15,13  13 »E si serà sanat aquell qui d’ aquesta manera de pació era ensutzat,  
Lv 17,15  e serà ensutzat entrò al vespre. E  aquesta orde los ferà mundes, 16 car si no 
Ex 12,43  dix nostro Senyor a Moysès e Aron:  –Aquesta és la religió de Pascha: »No’n  
Ex 16,16 us envia nostro Senyor a menjar. 16  Aquesta és la paraula que manà nostro  
Ex 16,32  a [*] mel. 32 E dix Moysès:  –Aquesta és la paraula que manà nostro  
Ex 24,8 e scampà-la sobre lo poble e dix:  –Aquesta és la sanch de la covinensa que  
Ex 25,33  l’altre canó, sperulles e liris.  Aquesta serà la obra de VI canons que  
Ex 33,17  17 E dix nostro Senyor a Moysès:  –Aquesta paraula que tu has parlada faré,  
Ex 35,4  la companya dels fills de Yrrael:  –Aquesta és la paraula que manà nostro  
Lv 6,9  9 –Mana a Aron e a sos fills:  »Aquesta és la ley de l’holocaust: Foch  
Lv 6,14  no deu defallir en l’altar. 14  »Aquesta és la ley del sacrifici e dels  
Lv 6,20  Senyor Déu a Moysès dient: 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 lig de [*] la colpa. »Santa  
Lv 7,11  sia depertit per agual masura. 11  »Aquesta és la lig de la oferena de las  
Lv 8,5  4 [*] defora, 5 e digues a ells:  –Aquesta és la paraula que nostro Senyor  
Lv 9,6 devant lo Senyor Déu, 6 dix Moysès:  –Aquesta és la paraula que manà nostro  
Lv 11,46  Sants sereu, car jo sóm sant. 46  »Aquesta és la lig dels animals e de las  
Lv 12,7  del corriment de la sanch sua.  Aquesta és la lig de las †mèstrues† de  
Lv 13,59  la lebrozia, [*] serà munde. 59  »Aquesta és la lig de lebrozia e del  
Lv 14,2 nostro Senyor Déu a Moysès dient: 2  –Aquesta és la lig de lebrós com hom lo  
Lv 14,54  la casa e serà munde per dret. 54  »Aquesta és la lig de tota lebrozia e de  
Lv 15,32  tabernacle que és entre ells. 32  Aquesta és la lig d’aquells que han  
Lv 17,2 los fills d’Irrael e digues-los:  Aquesta és la paraula que manà Déu dient:  
Ex 2,15  açò descubert?» 15 E Farahó dix  aquestas paraulas, e volia’l auciure, e  
Ex 20,1  XXV 1 E parlà nostro Senyor totas  aquestas coses o paraulas: 2 –Jo sóm Déu  
Ex 21,11  ni lo preu de castadat. 11 Si  aquestas III coses no fa, axirà de grat  
Ex 22,14  14 »Qui demanarà a son proÿsme de  aquestas coses a préstich e serà enfeblit  
Ex 28,40  de li e bragués e tiares, totas  aquestas coses en glòria e en honor. 41  
Ex 31,18  a Moysès, quant hagué complidas  aquestas paraulas al munt de Sinaý, II  
Ex 34,27  dix nostro Senyor a Moysès: –Scriu  aquestas paraulas per las quals jo he  
Ex 39,14  d’or per lurs órdens. 14 E  aquestas XII pedres éran entratellades per 
Lv 6,3  perduda o la li selarà, o en totas  aquestas maneras o en una de totas ferà  
Lv 7,6 de prevere en lo loch sant menjaran  aquestas carns, car sant és dels sants. 7  
Lv 10,16  Déu. 16 E com Moysès serchàs entre  aquestas coses lo boch cremat qui era  
Lv 11,9 car no nèdeas són a vosaltres. 9 »E  aquestas són las coses que’s nodrexen en  
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Lv 11,13  [*] són sutzes a vosaltres. 13 »E  aquestas són las voletaries que no deveu  
Lv 11,23 que solament hagen IIII peus, si no  aquestas que havem ditas, lunyades sían de 
Lv 11,28 no nèdeu entrò al vespre, car totas  aquestas coses seran comptades entre las  
Lv 14,11  l’home, stablirà aquell e totas  aquestas coses devant Déu, a la porta del  
Lv 16,4  una sàvena de li sobre lo cap, car  aquestas són santas vestiduras las quals  
Lv 18,24  24 »No us ensutzeu en totas  aquestas coses en las quals són ensutzades 
Lv 18,26  e mos juýs, e no fassau neguna de  aquestas abominacions [*], 27 [*] que  
Lv 18,29  car tota ànima qui ferà alguna de  aquestas abominacions perirà del mig del  
Lv 20,23  jo gitaré devant vosaltres; totas  aquestas coses faeren ells, per què jo los 
Lv 23,4 totas las vostras habitacions. 4 »E  aquestas són las festas del Senyor santas  
Lv 24,23  Déu vostro. 23 E Moysès dix totas  aquestas coses e paraules als fills d’  
Lv 26,16 torneu la mia covinensa, 16 jo faré  aquestas coses a vosaltres: »Jo vesitaré a 
Ex 19,6  mi regne sacerdotal e gent santa.”  Aquestas són las paraulas que parlaràs als 
Ex 25,3  de tot hom qui de grat las ofer. 3  Aquestas coses són que deveu pendre: or i  
Ex 35,1  dels fills de Yrrael, dix-los:  –Aquestas coses són que ha manades Déu  
Ex 39,18  als angles del sobremuscle. 18  Aquestas axí staven bé devant e detràs que 
Lv 23,2  2 –Digues als fills d’Irrael:  »Aquestas són las festas de Déu las quals  
Lv 23,37  neguna obre servil en aquell. 37  »Aquestas són las festas del Senyor las  
Ex 4,9  de l’altre. 9 E si no crèuhan  aquests II senyals ni no ouen la tua  
Ex 10,1  e de sos servents per ço que fassa  aquests senyals meus en ell, 2 e que ho  
Ex 11,8  dels fills d’Irrael.” 8 E tots  aquests sirvents vendran a mi, e pregar- 
Ex 12,25  axí com ha promès, guardareu  aquests †clams†. 26 E quant vos diran  
Ex 28,4  santificat e servescha a mi. 4 »E  aquests seran los vestits: ressional sobre 
Ex 32,4  E digué lo poble: –O Yrrael,  aquests són los teus déus, qui’t  
Ex 36,32  costat del tabernacle, e foren  aquests altres V forrellats ves la part de 
Lv 6,11  l’altar; 11 e puxs despullarà’s  aquests draps e vestir-se-n’ha d’  
Lv 8,34  la consegració, 34 axí com en  aquests presents fets és, per ço que  
Lv 11,22  e ophiomacus e lagots, cascun d’ aquests segons son genus. 23 E qualquequal 
Lv 11,29  e rata e talpa e furó, cascú d’ aquests segons son genus, 30 e dragó e  
Lv 11,31  e luert e cocodilus; 31 tots  aquests són no nèdeus, e qui tocarà lo  
Lv 15,11  vespre. 11 E tot home qui tocharan  aquests abans que sían lavats ab las mans, 
Ex 1,1  Èxodus. 1,Tit Capítol primer 1  Aquests són los noms dels fills de Yrrael  
Ex 6,14  [*] a Farahó rey de Egipte [*]. 14  Aquests són los prínceps de las casas de  
Ex 6,15  Enoch e Calvesron e Carní. 15  Aquests són los fills de Rubèn. E los  
Ex 6,16  Aquest és lo linatge de Simeon. 16  Aquests són los noms dels fills de Leví  
Ex 6,19 fills de Merarí foren: Moch e Mozí.  Aquests són los perentius de Leví per lurs 
Ex 6,24  de Coré: Asir e Halcanà e Alnasap.  Aquests són los perentius dels coritans.  
Ex 6,25  de Phutiel, qui li parí Finiès.  Aquests són prínceps de las companyes de  
Ex 6,27  de Egipte per lurs companyes. 27  Aquests són los qui parlaren a Farahó, rey 
Ex 21,1  vista.” 21,Tit Capítol XXVI 1  »Aquests són los judicis que’ls poseràs:  
Ex 38,21  del palau foren d’aram engir. 21  Aquests són los instruments del tabernacle 
Lv 11,2 he scrit per ço que sia vostro Déu.  Aquests són los animals que menjareu de  
Lv 26,45  fos lur Déu. Yo sóm lo Senyor Déu.  Aquests són los manaments e los juýs e las 
Lv 27,34  Senyor Déu e no’s deu rembre. 34  Aquests són los manaments que manà nostro  
Ex 9,33 e cessaren los trons e la pedra, d’ aquí avant no hy ploch sobre la terra. 34  
Ex 13,19 portau-vos-na los meus ossos de  aquí ab vosaltres.» 20 E anaren de Sochot  
Ex 19,2 [*], e albergaren en aquell loch, e  aquí fichà Yrrael sas tendas de la regió  
Lv 4,12  cremar-ho-ha sobre la lenya, e  aquí serà cremat on solen gitar las  
Lv 8,31  devant aquell e menjau-las  aquí, e los pans de la consegració menjau, 
Lv 11,38  e aprés serà tochada per mort,  aquí matex és ensutzada. 39 »E si algun  
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Lv 16,23  en lo santuari, e lexerà-las  aquí, 24 e leverà la sua carn en lo loch  
Ex 7,16 al desert, e no ho volguist fer tro  ara. Capítol X 17 »Açò diu nostro Senyor:  
Ex 9,18  del die que fou edifichada entrò  ara. 19 Donchs, tramet e ajusta ton  
Ex 10,17  Déu vostro e’n vosaltres, 17 mas  ara perdonau-ma aquesta vegada e pregau  
Ex 14,13 que ferà vuy, car los de Egipte qui  ara veheu jamés no’ls veureu negun temps, 
Ex 27,5  5 e posar-los-has sobre la  ara de l’altar, e serà la grazala enmig  
Ex 30,33 a vosaltres. 33 Aquell †que hom era  ara aytal e hom no’n ferà aytal qui’n  
Lv 2,2  face’n lo prevera perfum sobre la  ara per remembransa, e és sacrifici de  
Lv 4,26 E lo sèu d’ell perfumarà demunt la  ara axí com lo perfum se fa per  
Lv 6,12  »E lo foch crem tostemps sobre la  ara de l’altar, lo qual nodrescha lo  
Lv 8,16  [*] pres Moysès e perfumà la  ara. 17 E lo cors e lo cuyro e la carn e  
Lv 9,17  d’ella e féu-na perfum sobre la  ara estés lo holocaust del matí. 18 E  
Ex 6,1 VII 1 E dix nostro Senyor a Moysès:  –Ara veuràs què faré a Farahó, car per  
Ex 9,15  semblant a mi en tota la terra. 15  Ara stendré la mia mà e jo fariré tu e ton 
Ex 18,11  mà dels egipcians lo seu poble. 11  Ara he conegut que és gran sobre tots los  
Ex 33,5  enmig de tu e destroyr-t’he.  Ara posa ton altivesch per ço que sàpies  
Ex 25,3  són que deveu pendre: or i argent,  aram e coure, 4 e porpre e cotó e scarlata 
Ex 26,37  los caps d’or e los fonaments de  aram. 27,Tit Capítol XXXII 1 »E feràs l’  
Ex 27,2 de altesa. 2 [*] e cobriràs-lo de  aram. 3 E feràs dejús d’ell calderas per  
Ex 27,3  fochs, e feràs tots los vaxells d’ aram; 4 e una grazala de aram en lo loch  
Ex 27,4 vaxells d’aram; 4 e una grazala de  aram en lo loch d’arret e’n [*] IIII  
Ex 27,4 e’n [*] IIII angles IIII anells de  aram, 5 e posar-los-has sobre la ara  
Ex 27,6  los quals cobriràs de launas de  aram, 7 e metràs-los per sercles, e  
Ex 27,10  colones ab atrestants fonaments de  aram, qui hauran los caps d’argent e lurs 
Ex 27,11  e XX colonas, e los fonaments de  aram, e los caps d’argent ab lurs  
Ex 27,17 e de caps de argent e fondaments de  aram. 18 Lo palau tendrà de longuesa C  
Ex 27,18  bis retort e hauran fondaments de  aram. 19 E tots los vaxells del tabernacle 
Ex 27,19  los uzos e sirmònies; e feràs de  aram los forrellats d’ell axí com del  
Ex 30,18  Moysès e dix: 18 –Feràs un bací de  aram ab son fonament per levar, e posar- 
Ex 31,4  pensar [*], d’or e d’argent e d’ aram 5 e de marbre e de pedras precioses e 
Ex 35,5  e de bon cor: or e argent e  aram 6 e jacint e porpre e cotó tint, e  
Ex 35,16  16 altar de holocaust e grazala de  aram ab forrellats e ab sos vaxells, e lo  
Ex 35,24 gesint, 24 e argent e or e matall e  aram oferían a nostro Senyor, e fust de  
Ex 35,32 e a fer obre en or e en argent e en  aram, 33 en pedres entretellades e obre de 
Ex 36,18  una a l’altre, 18 e L civellas de  aram ab què’s lessàs lo terrat e que’n  
Ex 36,38  e féu-na V vazos d’aquellas de  aram. 37,Tit Capítol XXXXIII 1 E féu  
Ex 38,2  angles; e cobrí’l de launas de  aram. 3 E aparellà’ls en lurs uzos  
Ex 38,3  en lurs uzos diversos vaxells de  aram, calderas e tesoras, arpes e arpions  
Ex 38,4  e grasellas a manera de ret féu de  aram, e sots ella havia [*], 5 fuzos IIII  
Ex 38,6  de setim, e cobrí’ls de launas de  aram, 7 e manà’ls als sercles qui parien  
Ex 38,8  de dins [*]. 8 E féu lo bací d’ aram ab son vas dels spills e las fembras  
Ex 38,10  de C colzos, 10 e [*] colonas de  aram ab lurs vazos; als caps de las  
Ex 38,12  tendas de L colzos, e X colonas de  aram ab lurs vazos, e los caps de las  
Ex 38,19  IIII a la intrada, ab basses de  aram, e los caps e las entratelladures  
Ex 38,20  tabernacle [*] del palau foren d’ aram engir. 21 Aquests són los instruments 
Ex 38,29  argent. 29 E foren-hi oferts de  aram LXXIIM besants e CCCC sicles, 30 de  
Ex 38,30  del testimoni, e altar de  aram ab sa grasella ab tots los vaxells  
Ex 39,39  del tabernacle, 39 e altar de  aram, [*] e tots sos vaxells, e labis ab  
Lv 26,19  desobre com a ferro e la terra d’ aram, 20 e tornerà a no-res vostra  
Ex 13,20  E anaren de Sochot e albergaren en  Aram, en las darreras parts de la solea.  
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Ex 34,21 21 »VI dies obreràs, al VIIè die de  arar e de segar staràs. 22 »La festa de  
Lv 13,3  plaga és de lebrozia, e segons l’ arbitre d’aquell serà depertit. 4 »Mas si 
Lv 13,44  de lebrozia e serà depertit de l’ arbitre del sacerdot, 45 haurà se  
Ex 21,22 marit †e manera† de la fembra e los  àrbitres jutgeran. 23 E si mor, retrà  
Ex 37,19  anaps a manera de nou per cascun  arbre, e [*] liris ensemps, e III anaps en 
Ex 37,21  liris, 21 e sparullas per cascun  arbre per III lochs, qui són ensemps VI  
Lv 26,36 fugiran per lo so de la fulla de l’ arbre enaxí com si éreu encalsats ab  
Ex 9,25  camps, hòmens e bísties e herbas e  arbres, 26 e [*] tochà la pedra en terra  
Ex 10,5  pedre no destruý, e reuran tos los  arbres dels camps, 6 e compliran las tuas  
Ex 10,15 herba de la terra e los fruyts dels  arbres qui éran romasos de la pedre, axí  
Ex 37,21  per III lochs, qui són ensemps VI  arbres qui éran de la un forrellat. 22 E  
Ex 37,22 forrellat. 22 E las sparullas e los  arbres éran de aquell e tot era de or pur. 
Lv 19,23  de Canahan e plantareu en ella  arbres portant fruyts, levareu lo prepuci  
Lv 23,40  pendreu lo primer die fruyts de  arbres molt bells, e brancha de palmers, e 
Lv 26,4  terra derà son germinament, e los  arbres seran complits de fruyts; 5 e  
Lv 26,20  terra no derà son blat ni los  arbres lur fruyt. 21 »E si anau ab mi en  
Ex 25,10  d’ell. »E axí fereu 10 aquella  archa: del fust de setim qui haja de fons  
Ex 25,12  -los-has en IIII angles de la  archa: II sercles haja en la un costat, e  
Ex 25,14  forats qui seran al costat de la  archa perquè sia portada en aquells, 15  
Ex 25,22  de II xerubins qui seran sobre la  archa del testimoni, de totas coses que  
Ex 26,33  sercles dintre en què poseràs l’ archa del testimoni, en què lo santuari e  
Ex 26,34 los sants de nostro Senyor sobre l’ archa del testimoni en santo santorum, 35  
Ex 30,6  quantre lo vel qui és devant l’ archa del testimoni penjant, devant lo  
Ex 30,26  lo tabernacle del testimoni e l’ archa del testament, 27 e la taula ab sos  
Ex 31,7  lo tabernacle de la covinensa e la  archa del testimoni e lo feristol qui  
Ex 35,12  e taulas e forrellats [*], 12 e  archa e [*] faristol e vel qui devant li  
Ex 37,1  Capítol XXXXIII 1 E féu Bezelael  archa del fust de setim, e havia II colzos 
Ex 37,5 als anells qui éran al costat de l’ archa per aportar a ella. 6 E féu oracle  
Ex 39,34  de pells [*] de jacint, 34 e vel e  archa [*] e oracle, 35 e taula ab vaxells  
Ex 40,3  testimoni. 3 E posaràs en ell l’ archa e lexaràs devant ella lo vel. 4 E  
Ex 40,5  ’s sacrifica l’encens, devant l’ archa del testimoni. E posaràs la tenda a  
Ex 40,18 manat. 18 E posà lo testimoni en l’ archa, e mès †en terra la carreta† e l’  
Ex 40,19  dessús. 19 E quant hach mesa l’ archa en lo tabernacle, penjà devant ella  
Lv 16,2  devant la cuberta que cobre l’ archa per ço que no muyre, car jo  
Lv 26,16  soptosament en torbament, en  ardor que scureyrà los vostros ulls e  
Ex 2,12  e ocís-lo e amagà’l en la  arena. 13 E isqué l’altre die e viu II  
Ex 34,13  amistat [*], 13 mas destroex lurs  ares e trencha lurs ymatges e lurs ýdolas. 
Ex 3,22  a sa veÿna e a sa hosta vaxells d’ argent e d’or e vestiduras, e posar-les 
Ex 11,2  e la fembra a sa veÿna, vaxells de  argent e d’or, 3 e darà nostro Senyor  
Ex 12,35  als egipcians vexells d’or e d’ argent e moltas vestidures, 36 e donà’ls  
Ex 20,23  23 No fareu devant Déu altar de  argent ni déu d’or; 24 de terra lo fareu  
Ex 21,32  o serventa, darà XXX besants de  argent al senyor, e lo bou serà mort ab  
Ex 25,3  coses són que deveu pendre: or i  argent, aram e coure, 4 e porpre e cotó e  
Ex 26,19 què scamparàs XXXX fundements d’ argent per ço que II fundaments sían  
Ex 26,21  21 qui hauran XXXX fundements d’ argent, e II fundaments seran posats sots  
Ex 26,32  caps d’or, mas los fondaments d’ argent. 33 [*] seran per los sercles  
Ex 27,10  de aram, qui hauran los caps d’ argent e lurs entretalladuras. 11 Axí  
Ex 27,11  fonaments de aram, e los caps d’ argent ab lurs entretalladures. 12 En la  
Ex 27,17  seran vestidas entorn de launes d’ argent e de caps de argent e fondaments de 
Ex 27,17  de launes d’argent e de caps de  argent e fondaments de aram. 18 Lo palau  
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Ex 31,4  que hom pot pensar [*], d’or e d’ argent e d’aram 5 e de marbre e de pedras 
Ex 35,5  de volentat e de bon cor: or e  argent e aram 6 e jacint e porpre e cotó  
Ex 35,24  moltons rubricades e gesint, 24 e  argent e or e matall e aram oferían a  
Ex 35,32  e pensar e a fer obre en or e en  argent e en aram, 33 en pedres  
Ex 36,24  envés migdie, 24 ab XXXX vazos d’ argent, e II vazos havia sots cascuna  
Ex 36,26  féu XX taulas 26 ab XXXX vazos d’ argent, II vazos per cascuna taula. 27 Ves 
Ex 36,30  ensemps e haguéssan XVI bases d’ argent, ço és a saber, II vazos per  
Ex 36,34 forrellats, e féu los vazos seus d’ argent, e féu los cercles d’or per ço que 
Ex 36,36  caps e féu los vazos d’elles d’ argent. 37 E féu tenda a l’entrant del  
Ex 38,10  las entelladuras de la obra era d’ argent. 11 E ves aguiló havia tendas de  
Ex 38,12 los caps de las colonas éran [*] d’ argent; 13 e ves orient aparellà tendas de 
Ex 38,17  e los vazos de las colonas éran de  argent, e los caps d’ellas ab lurs  
Ex 38,17  ellas ab lurs entretellaments, d’ argent. E vestí las colonas del palau d’  
Ex 38,17  E vestí las colonas del palau d’ argent, 18 e a l’entrant d’ell féu tenda 
Ex 38,19  caps e las entratelladures éran d’ argent, 20 e los forrellats del tabernacle 
Ex 38,26 E hach-hi †per stat† C besants d’ argent de què hom féu los vazos del  
Ex 38,28  de las colonas e vestí-los de  argent. 29 E foren-hi oferts de aram  
Lv 22,11 si lo sacerdot comprerà algú ab son  argent, e aquell qui és nat en la sua  
Lv 27,3  en XXXX anys, donerà L sicles d’ argent a la masura del santuari; 4 e si és 
Lv 27,16  la terra vendràs per L cicles d’ argent. 17 E si en l’any jubileu  
Ex 18,11  sobre tots los déus, per ço car  argullós havia stat quantre ells. 12 E  
Lv 8,18  manat nostro Senyor. 18 E oferí I  ariet en holocaust, e sobre lo cap de  
Lv 8,20  sanch entorn de l’altar. 20 E l’ ariet desmembrà per membres, e lo cap e la 
Lv 8,21  los budells e los peus, e lo  ariet tot ensès sobre l’altar per ço car  
Lv 8,22  manat a ell. 22 E sacrifichà l’ ariet segon en consegració dels sacerdots, 
Lv 8,24  [*] Aron: e pres de la sanch de l’ ariet qui havia degollat e tocà’l[s] en  
Lv 8,29  e alsà aquell devant Déu, de l’ ariet de la consegració en part sua, axí  
Lv 9,2 I vadell fill de bou per peccat e I  ariet en holocaust, e cascú sia munde e  
Lv 9,4  màcula en holocaust, 4 lo bou e l’ ariet per pacificament, e degollau aquells 
Lv 9,18  del matí. 18 E degollà lo bou e l’ ariet en sacrifici pacificable del poble,  
Lv 9,19 19 E lo sèu del bou e la coha de l’ ariet e los ronyons ab lo sèu e la ratella 
Lv 19,31  31 »No declineu a imatges e ab  ariolis no requirats, per ço que no siau  
Ex 13,18 Roja. E los fills d’Irrael pujaren  armats de la terra de Egipte. 19 E aportà  
Ex 38,25  XX anys [*], e éran DCIIIMDL  armats. 26 E hach-hi †per stat† C  
Ex 35,22  de aquell e als vestits sants, e  armellas e anells, tots vaxells d’or fou  
Ex 4,14  Senyor Déu quantre Moysès e dix:  –Aron, ton frare levite, sé que és bell  
Ex 4,27  27 E dix nostro Senyor a  Aron: –Vé a carrera a Moysès, al desert. E 
Ex 4,28  de Déu [*]. 28 E comptà Moysès a  Aron totas las paraulas de nostro Senyor  
Ex 4,30  dels fills d’Irrael. 30 E parlà  Aron totas las paraulas que nostro Senyor  
Ex 5,1  VI 1 Aprés açò intraren Moysès e  Aron a Farahó e diguéran-li: –Açò diu lo 
Ex 5,4  –Per què vosaltres, Moysès e  Aron, somoveu lo poble de lurs obres? Anau 
Ex 5,20  die”, 20 corregueren a Moysès e  Aron, qui staven de l’altre part, com  
Ex 6,13 13 E parlà nostro Senyor a Moysès e  Aron [*] a manà [*] a Farahó rey de Egipte 
Ex 6,20  Josabet, sa cozina, qui li parí  Aron e Moysès e Maria. E foren los anys de 
Ex 6,23  e Clicipian e Cecrí. 23 E pres  Aron muller Elizàbech filla de Aminadap,  
Ex 6,25  coritans. 25 E Aletzar, fill de  Aron, pres muller de las fillas de  
Ex 6,26  per lurs perentius. 26 Aquest és  Aron e Moysès, a qui manà nostro Senyor  
Ex 7,1  –Jo t’he stablit déu de Farahó;  Aron ton frare serà ton profeta. 2 Tu li  
Ex 7,6  del mig d’ells. 6 E féu Moysès e  Aron axí com nostro Senyor los havia  
Ex 7,7  7 E era Moysès de LXXX anys e  Aron de LXXXIII quant parlaren a Farahó. 8 
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Ex 7,8  8 E dix nostro Senyor a Moysès e  Aron: 9 –Quant vos dirà Farahó: “Mostrau  
Ex 7,9  Farahó: “Mostrau senyal”, diràs a  Aron: “Prin ta verga e gita-la devant  
Ex 7,10  s’ha serp. 10 E intraren Moysès e  Aron a Farahó, e féran axí com nostro  
Ex 7,10  Senyor los havia manat, e gità  Aron la verga devant Farahó e sos  
Ex 7,12  -se drachs, mas la verga de  Aron devorà los drachs d’ells. 13 E fou  
Ex 7,19 dix nostro Senyor a Moysès: –Digues  Aron: “Prin ta verga e stin ta mà sobre  
Ex 7,20  com de pedre. 20 E féran Moysès e  Aron axí com nostro Senyor los havia  
Ex 8,6  sobre tota la terra de Egipte. 6 E  Aron stès sa mà sobre totas las aygües de  
Ex 8,8  Egipte. 8 E apellà Farahó Moysès e  Aron e dix-los: –Pregau a nostro Senyor  
Ex 8,12  flum. 12 E pertiren-sa Moysès e  Aron de Farahó, e cridà Moysès a nostro  
Ex 8,16  nostro Senyor a Moysès: –Parla a  Aron e digues-li: “Stin ta verga e fir  
Ex 8,17  Egipte.” 17 E féran-ho axí; stès  Aron la verga que tenia en la mà, e ferí  
Ex 8,25  moscas. 25 E apellà Farahó Moyès e  Aron e dix-los: –Anau e sacrifichau al  
Ex 9,8  8 E dix nostro Senyor a Moysès e  Aron: –Preneu las mans plenas de cendra  
Ex 9,27  27 E tramès Farahó a Moysès e  Aron, e dix: –Peccat he encara. Nostro  
Ex 10,3  sóm Senyor. 3 E intraren Moysès e  Aron a Farahó e diguéran: –Açò diu lo  
Ex 10,8  Egipte? 8 E apellaren Moysès e  Aron a Farahó, e ell dix-los: –Anau-  
Ex 10,16  Farahó cuytà’s e apellà Moysès e  Aron e dix-los: –Peccat he al Senyor Déu 
Ex 10,24  lum. 24 E apellà Farahó Moysès e  Aron e dix: –Anau e sacrifichau a nostro  
Ex 11,10  en terra de Egipte. 10 E Moysès e  Aron féran totas las maravellas qui són  
Ex 12,1  1 E nostro Senyor dix a Moysès e  Aron en terra de Egipte: 2 –Aquest mes és  
Ex 12,28  manat nostro Senyor a Moysès e  Aron. 29 E a la mija nit tots los primers  
Ex 12,31  mort. 31 E apellà Farahó Moysès e  Aron [*] e dix-los: –Levau e axiu-vos  
Ex 12,35  Déu los havia manat per Moysès e  Aron, ço és, que demanaren als egipcians  
Ex 12,43  43 E dix nostro Senyor a Moysès e  Aron: –Aquesta és la religió de Pascha:  
Ex 12,50  Senyor havia manat a Moysès e  Aron, 51 e en un die tregué nostro Senyor  
Ex 16,2  Yrrael murmurava quantre Moysès e  Aron [*], 3 e dèyan: –Nós volguérem ésser  
Ex 16,6  no solían. 6 E diguéran Moysès e  Aron a tots los fills de Yrrael: –Al  
Ex 16,9  mas quantre Déu! 9 E dix Moysès a  Aron: –Digues a l’ajustament dels fills  
Ex 16,10  murmurament.” 10 E com parlàs  Aron a tota la companya dels fills de  
Ex 16,33 trets de Egipte.” 33 E dix Moysès a  Aron: –Prin un vaxell e met-hi de la  
Ex 16,34 nostro Senyor a Moysès. E posà-la  Aron al tabernacle stojada. 35 E los fills 
Ex 17,10  havia manat Moysès [*]. E Moysès e  Aron [*] pujaren sobre la sima del munt.  
Ex 17,12  -la sots ell en què’s sech.  Aron e Hur sostenían las suas mans de la  
Ex 18,12  a nostro Senyor. E aparellaren  Aron e tots los vells de Yrrael que  
Ex 19,24  e devalla, e pujar-hi-has tu e  Aron ab tu. Als sacerdots e als pobles no  
Ex 24,1  dix así matex: –Munta a Déu tu e  Aron e Nadap e Abiüd e LXX dels encians, e 
Ex 24,9 tuas paraulas. 9 E pujaren Moysès e  Aron e Nadap e Abiüd e LXX dels vells de  
Ex 24,14  a vosaltres. Ja haveu ab vosaltres  Aron [*], e si neguna carela hi ha, aduyts 
Ex 27,21  del testimoni. E ligaran-la  Aron e sos fills que ella crem tro al matí 
Ex 28,1  Capítol XXXIII 1 »E ajustaràs a tu  Aron, ton frare, ab sos fills del mig dels 
Ex 28,1 fills del mig dels fills de Yrrael,  Aron, Nadap, Abiüd e Aletzàs e Thamar, per 
Ex 28,2  2 E faràs vestidura santa a  Aron, ton frare, en glòria e honor. 3 E  
Ex 28,3  de saviesa que fassen vestidures a  Aron en què sia santificat e servescha a  
Ex 28,4  e braguer. E feran vestits sants a  Aron, ton frare, e a sos fills, per ço que 
Ex 28,12  dels fills de Yrrael, e port  Aron los lus noms devant nostro Senyor  
Ex 28,29  la un de l’altre. 29 E portarà  Aron los noms dels fills de Yrrael en lo  
Ex 28,30  de veritat qui serà en lo pits de  Aron quant intrerà devant nostro Senyor, e 
Ex 28,35 e la magrane [*]. 35 E feràs vestir  Aron en lo ofici del ministeri per ço que  
Ex 28,38  38 al front del bisbe, e aportarà  Aron la iniquitat de aquells qui oferran e 
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Ex 28,40  40 però aparellaràs als fills de  Aron gonellas de li e bragués e tiares,  
Ex 28,41  en glòria e en honor. 41 [*] a  Aron, ton frare, e a sos fills ab ell, e  
Ex 28,43 a las cuxas. 43 E usaran de aquells  Aron e sos fills quant intreran al  
Ex 28,43  de iniquitats; e perdurable serà a  Aron e a la sua sament aprés d’ell.  
Ex 29,4 -ho, e lo vadell e II moltons. 4 E  Aron e sos fills ajustaràs a la porta del  
Ex 29,5  ab los fills ab aygüe, 5 vestiràs  Aron de sos vestits, ço és, de camisa e de 
Ex 29,9  de li, e senyràs ab braguer, 9 a  Aron e a sos fills, e posar-los-has  
Ex 29,10  lo tabernacle del testimoni, e  Aron e sos fills poseran lurs mans sobre  
Ex 29,15 moltó, e sobre lo cap d’ell posarà  Aron e sos fills las mans. 16 E quant l’  
Ex 29,19  altre moltó e sobre lo cap d’ell  Aron e sos fills poseran lurs mans. 20 E  
Ex 29,20  -n’has a [*] la orella dreta de  Aron e de sos fills, e sobre los polsos de 
Ex 29,21 altar e de l’oli de unció, untaràs  Aron e a sos fills [*]. »E quant seran  
Ex 29,24  -ho-has tot sobre las mans de  Aron e de sos fills, e santifichar-los- 
Ex 29,26  pits del moltó †des que és suanat†  Aron, e santificar-l’has alsat devant  
Ex 29,28 moltó, 28 ab què has comensat [*] a  Aron e a sos fills per dret perdurable als 
Ex 29,29  »E de la vestidura santa que userà  Aron hauran sos fills aprés d’ell, e las  
Ex 29,32  en loch sant, 32 e menjar-n’ha  Aron e sos fills, e menjaran lo pa qui és  
Ex 29,35  35 »Ço que t’he manat feràs sobre  Aron e sos fills. VII dies sagraràs las  
Ex 29,44  del testimoni ab l’eltar, e  Aron e sos fills per ço que usen a mi de  
Ex 30,7 qui és cubert a on te parlaré. 7 »E  Aron santifichar-hi-ha ensens sobre  
Ex 30,10  ni sacrifici [*]. 10 E pregarà  Aron sobre los corns una vegada en l’any, 
Ex 30,19  aygüe, 19 e levar-s’han en ell  Aron e sos fills las mans e los peus 20  
Ex 30,30  las tocharà santifichat serà. 30 A  Aron e a sos fills untaràs e santificaràs  
Ex 31,10  santas en lo ministeri de  Aron e sos fills que usen de lur ofici en  
Ex 32,1  del munt, ajustà’s quantre  Aron e dix: –Leva’t e fé’ns déus qui’ns 
Ex 32,2  la terra de Egipte. 2 E dix-los  Aron: –Preneu los anells e los orellals d’ 
Ex 32,3  los anells e los orellals a  Aron. 4 E quant los hach presos, formà-  
Ex 32,5  de Egipte! 5 E quant ho hach vist  Aron, edifichà altar devant ell, e cridà  
Ex 32,21  als fills de Yrrael. 21 E dix a  Aron: –Què’t féu aquest poble, que  
Ex 32,25  despullat, car havia’l despullat  Aron, car no sabia la horresa, e havia’l  
Ex 32,35  per lo peccat del vadell que féu  Aron. 33,Tit Capítol XXXVIIIIº 1 Parlà  
Ex 34,30  de la paraula de Déu. 30 E vaéran  Aron e los de Yrrael la cara de Moysès  
Ex 34,31  acostar-s’hi prop. 31 E apellà  Aron e tots los prínceps del poble, e ells 
Ex 35,19  del santuari, e las vestidures de  Aron bisbe e de sos fills per ço que usen  
Ex 36,13  si la una a l’altre [*]. 13 E  Aron féu L cercles d’or que s’agafassen  
Ex 38,21 per mà de Ytamar, fill del sacerdot  Aron, 22 los quals Bezelael, fill de Urí,  
Ex 39,1 bis féu vestiduras de què’s vestís  Aron quant aminestrava los sants, axí com  
Ex 39,25  gonellas de bis de obra texida a  Aron e a sos fills, 26 e mitres ab  
Ex 39,41  úsan los sacerdots en lo santuari,  Aron e sos fills. 42 E oferiren los fills  
Ex 40,12  sants dels sants. 12 »E ajustaràs  Aron e a sos fills a las portas del  
Ex 40,29  aygüe, 29 e levaren-sa Moysès e  Aron e sos fills las mans e los peus 30  
Lv 1,5  devant nostro Senyor, los fills de  Aron sacerdot oferran la sua sanch e  
Lv 1,11  sobre l’altar los fills de  Aron entorn, 12 e pertiran los membres, ço 
Lv 2,2  2 e portar-ho-ha als fills de  Aron, sacerdot, e la un d’ells prenga lo  
Lv 2,3  que romandrà del sacrifici serà de  Aron e de sos fills, e serà sant dels  
Lv 2,10  10 E qualque cose romandrà serà de  Aron e de sos fills, e serà sant dels  
Lv 3,2  del tabernacle, e los fills de  Aron, sacerdots, scampen la sanch entorn  
Lv 3,8  del testimoni, e los fills de  Aron scampen la sanch sobre lo altar  
Lv 3,13  del testimoni, e los fills de  Aron scampen la sanch sobre l’altar  
Lv 6,9  Déu a Moysès dient: 9 –Mana a  Aron e a sos fills: »Aquesta és la ley de  
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Lv 6,14  que deven ofarir los fills de  Aron devant lo Senyor Déu e devant l’  
Lv 6,16  e lo romanent de la sèmola mengen  Aron e sos fills meyns de levat, e mengen  
Lv 6,18  Solament los mascles dels fills de  Aron menjaran ella, e açò sia fur per  
Lv 6,20  dient: 20 –Aquesta és la oferta de  Aron e de sos fills la qual dèvan oferir  
Lv 6,25  Senyor a Moysès 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 de sos fills. 32 E la mà dreta del  
Lv 7,33  la sanch e lo sèu; e los fills de  Aron hauran en la lur part la cama dreta.  
Lv 7,34  lurs oferenas, 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 de sos fills del sacrifici del  
Lv 8,2  Senyor a Moysès dient: 2 –Pren  Aron ab sos fills e ab lurs vestiduras e  
Lv 8,6 Senyor manà fer. 6 E mantinent pres  Aron e sos fills e levà a ells ab aygüe, 7 
Lv 8,12 ells. 12 E gità oli sobre lo cap de  Aron e untà’l e consegrà’l. 13 E com los 
Lv 8,14  14 E aportà I vadell per peccat, e  Aron e sos fills posaren las mans sobre lo 
Lv 8,18  e sobre lo cap de aquell posaren  Aron e sos fills lurs mans. 19 E degollà  
Lv 8,22  lurs mans sobre lo cap de aquell  Aron e sos fills. 23 E com l’hach  
Lv 8,23  de aquell e tochà la orella de  Aron dreta en la strema part d’aquella e  
Lv 8,24  en los peus. 24 E oferí atrecí [*]  Aron: e pres de la sanch de l’ariet qui  
Lv 8,27  dret. 27 Tot açò ensemps liurà a  Aron e a sos fills. Los quals com ho  
Lv 8,30  havia scampada, e gità-la sobre  Aron e sobre los vestiments de aquell e  
Lv 8,31  axí com manà a mi lo Senyor dient:  “Aron e sos fills los menjaran.” 32 E ço  
Lv 9,1  en lo VIIIèn die apellà Moysès  Aron e sos fills e los fills de sos fills  
Lv 9,1  los majors nats d’Irrael, e dix a  Aron: 2 –Pren I vadell fill de bou per  
Lv 9,7  la glòria d’ell. 7 E dix a  Aron: –Acoste’t a l’altar e sacrificha  
Lv 9,8  manà nostro Senyor. 8 E mantinent  Aron se acostà a l’altar e degollà lo  
Lv 9,21 aquells e las cames dretas, depertí  Aron e alsà-ho devant Déu axí com manà  
Lv 9,23  devallà, 23 e intraren Moysès e  Aron en lo tabernacle del testimoni, e  
Lv 10,1  X 1 E Nadab e Abiüd, fills de  Aron, prenguéran encencers e matéran-hi  
Lv 10,3  nostro Senyor. 3 E dix Moysès a  Aron: –Açò és ço que parlà nostro Senyor:  
Lv 10,3  seré glorifichat. E com ho oyí  Aron, callà. 4 E apellà Moysès Mizahel e  
Lv 10,4  fills de Oziel, avoncle d’ Aron, e dix a ells: –Anau e preneu vostres 
Lv 10,6  los fou manat. 6 E parlà Moysès a  Aron e a Eletzar e a Ytamar, fills d’ell, 
Lv 10,8  Moysès. 8 E dix nostro Senyor a  Aron: 9 –Tot vi és qui pot embriagar; per  
Lv 10,12  mà de Moysès. 12 E parlà Moysès a  Aron e a Eletzar e a Ytamar [*], los quals 
Lv 10,16 e Aytamar, que romanguéran fills de  Aron, e dix: 17 –Per què no menjau lo  
Lv 10,19  axí com és manat a mi. 19 E respòs  Aron a Moysès: –Vuy és ofert lo sacrifici  
Lv 11,1  1 E parlà nostro Senyor a Moysès e  Aron dient: 2 –Digau als fills d’Irrael:  
Lv 13,1  1 E parlà nostro Senyor a Moysès e  Aron dient: 2 –Home en lo qual en sa carn  
Lv 13,2  axí com de labrozia, sia aduyt a  Aron sacerdot o algú de sos fills. 3 Lo  
Lv 14,33 33 E parlà nostro Senyor a Moysès e  Aron dient: 34 –Com sereu intrats en la  
Lv 15,1  parlà nostro Senyor Déu a Moysès e  Aron dient: 2 –Parlau als fills d’Irrael  
Lv 16,1  la mort de abdosos los fills de  Aron com oferiren lo foch strany e  
Lv 16,2  Senyor a Moysès e dix: –Parla a  Aron ton frare que no intre null temps en  
Lv 16,3 açò en una nuu. 3 Mas ab açò vendrà  Aron a la santedat, que oferrà I toro per  
Lv 16,9 a cabrit «na trematran». 9 E oferrà  Aron aquell qui serà axit en sort a Déu  
Lv 16,23 lexat en lo desert. 23 »E retornerà  Aron en lo tabernacle de testimoni, e  
Lv 17,2  Senyor a Moysès dient: 2 –Digues a  Aron e a sos fills e a tots los fills d’  
Lv 21,1  –Parla als sacerots fills de  Aron e digues a ells: »Lo sacerdot no sia  
Lv 21,17  Senyor a Moysès dient: 17 –Parla a  Aron: »Home de la tua sament per companyes 
Lv 21,21  21 tots aquells del linatge de  Aron que hauran res de açò [*] a oferir lo 
Lv 21,24  a vosaltres. 24 E açò dix Moysès a  Aron e a sos fills e a tots los fills d’  
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Lv 22,2  Senyor a Moysès dient: 2 –Parle a  Aron e als fills d’aquell que’s guarden  
Lv 22,4  lo Senyor. 4 »Home de la sament de  Aron que serà lebrós e haurà flux de  
Lv 22,18  Déu a Moysès dient: 18 –Parle a  Aron e a sos fills, e diràs a ells e a  
Lv 24,3  en lo tabernacle del testimoni, e  Aron pos aquellas devant nostro Senyor, e  
Lv 24,9  9 E aquells pans seran de  Aron e de sos fills per ço que mengen  
Lv 22,24  fer. 24 Ab negun animal contret,  aronsat o sech o menys de genetius no  
Ex 38,3  de aram, calderas e tesoras,  arpes e arpions e fogués, 4 e grasellas a  
Ex 38,3  aram, calderas e tesoras, arpes e  arpions e fogués, 4 e grasellas a manera  
Ex 39,16 a l’altre, d’or fort pur, 16 e II  arpions e atrestants anells d’or, emperò  
Ex 39,17  II cadenetas d’or qui ligaven los  arpions qui parien als angles del  
Lv 5,4  e aprés entendrà la sua  arrada, 5 fassa penitència per lo peccat 6 
Ex 21,27  que li ha tret; 27 e si la dent li  arrancha a son servent o serventa, axí  
Ex 23,4  acorres al bou de ton amich o aze  arrant, amena’l [*]. 5 Si veus l’aze d’ 
Ex 21,14 proÿsme per aguayt, de mon altar lo  arrencaràs e morrà. 15 E qui ferirà son  
Ex 27,4 e una grazala de aram en lo loch d’ arret e’n [*] IIII angles IIII anells de  
Lv 5,15  15 –Ànima con tractarà falcia e’n  arror en aquellas coses que són del Senyor 
Ex 39,6  enclosas d’or e entretellades per  art de gemes dels noms dels fills de  
Ex 39,28  porpre e de vermelló depertit per  art [*], axí com Déu manà a Moysès. 29 E  
Ex 16,4  ’ls abast a I die, per ço que’ls  asaig si han la mia lig o no, 5 e al VIèn  
Ex 15,25  manaments e judicis, e allí lo  asajà 26 e dix: –Si ous la veu del Senyor, 
Lv 13,28  e si starà blancha en son loch, no  asats clara, de cremament és, e per amor  
Ex 2,15  sse’n e anà en terra de Median, e  asech-se prop un pou. 16 E lo sacerdot  
Ex 32,6 -li holocausts e hòstias de pau; e  asech-sa lo poble a menjar e a beura, e  
Ex 24,1  Capítol XXVIIIIº 1 E a Moysès dix  así matex: –Munta a Déu tu e Aron e Nadap  
Ex 34,10  nostro Senyor: –Jo faré covinensa  así que tots ho veuran, e feré senyals que 
Ex 6,24  e Aytamar. 24 E los fills de Coré:  Asir e Halcanà e Alnasap. Aquests són los  
Ex 1,4  Zabulon, Neptalín, 4 Dan, Gad,  Asser e Benjamín. 5 Totas las ànimas qui  
Ex 1,18  lo rey apellà-las e dix: –Què és  assò que voleu fer, que los infants  
Lv 5,16 segons lo pes del santuari, 16 e de  assò que aportarà se restituescha lo dan,  
Lv 7,2  dels sants és, 2 e per amor de  assò là on degollaran lo holocaust  
Lv 11,33  stat serà ensutzat, e per amor de  assò deu ésser trenchat. 34 Tots los  
Lv 13,28  de cremament és, e per amor de  assò sia mundat, car sichatricx és de  
Lv 14,7  sanch de l’ocell degollat. 7 E de  assò salpusch aquell que és mundat VII  
Lv 14,51  hisop, e en las aygües vives, e de  assò salpuscharà la casa per VII vegades,  
Lv 17,12 ànima e perdonerà. 12 E per amor de  assò dix als fills d’Irrael: Tota ànima  
Lv 21,6  de lur Déu ofiren, e per amor d’ assò seran sants. 7 »No prenguen per  
Ex 12,8  lo menjaran. 8 [*] aquella nit en  ast, e pans alizos ab letugues salvatges.  
Ex 25,33 de VI canons que partiran devant l’ asta, 34 mas en aquell canalobre seran  
Ex 10,13  nit, e al matí lo vent cremant  atelà la terra de Egipte ab las lagostas  
Lv 26,5  seran complits de fruyts; 5 e  atenyeran las messas lo gra, e la terra  
Ex 4,7  altre vegada, e fou semblant a l’ atre. 8 E dix-li: –Si no crèuhan la  
Lv 8,24  en los peus. 24 E oferí  atrecí [*] Aron: e pres de la sanch de l’ 
Lv 11,6  fesa, és no nèdeu. 6 »E la lebra  atrecí, [*] no ha la ungle fesa. 7 »E lo  
Lv 14,28  polze dret de la sua mà e del peu  atrecí en lo loch de la sanch que és  
Lv 23,13  Senyor, en odor de suavetat, e vi  atrecí lo quart de I cister. 14 »E pa e  
Ex 27,10 colzos de lonch, 10 e XX colones ab  atrestants fonaments de aram, qui hauran  
Ex 27,12  tendas per L colzos, e X colones e  atrestants fondaments. 13 E l’altre  
Ex 38,15 -hy XV [*] tendas e III colonas e  atrestants vazos, 16 e totas las tendas  
Ex 39,16  d’or fort pur, 16 e II arpions e  atrestants anells d’or, emperò los anells 
Lv 13,51  lo vestiment e tot ço que serà  atrobat, 52 e per amor de açò sia cremat  
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Lv 14,3  lo prevere fora la posade, e com  atroberà la lebrozia que serà mundade, 4  
Lv 11,22 axi com és bruc segons son genus, e  attacus e ophiomacus e lagots, cascun d’  
Lv 26,37  Negú de vosaltres no goserà  aturar devant son enamich, 38 e perireu  
Lv 1,14  14 »E si és la oferta holocaust de  aucells, ço és, de tortres o de polls o  
Ex 17,3  ’ns feras exir de Egipte? ¿Perquè  auciessas a nós e a nostros fills e a  
Ex 21,29  son senyor e no l’haurà amagat e  auciu hom o fembra, lo bou serà mort ab  
Ex 22,1 1 E si negú furta bou o ovella e la  auciu o la ven, V bous pagarà per I, e  
Ex 2,14  ni jutge en nós? ¿Vòs-ma tu  auciura axí com matares lo egipcià? Lavors 
Ex 15,9  mon cultell, la mia ànima los  auciurà.» 10 E lo teu spirit bufà en la  
Ex 21,14  e scapar. 14 E si algú sientment  auciurà son proÿsme per aguayt, de mon  
Ex 13,13  per ovella, e si no’l rembs,  auciuràs-lo tot; e lo primer fill de l’ 
Ex 20,13  que nostro Senyor ta derà. 13 »No  auciuràs. 14 »No hauràs afer ab fembra que 
Ex 23,7  pobre. 7 A falcies fugiràs, e no  auciuràs lo noent ni lo dreturer [*]. 8 No 
Ex 2,15  dix aquestas paraulas, e volia’l  auciure, e fugí-sse’n e anà en terra de 
Ex 4,24  -li nostro Senyor e volia’l  auciure. 25 E pres Sephorà una pedra aguda 
Ex 21,12  12 »E qui ferirà home que’l vulla  auciure, muyra. 13 E aquell qui no l’  
Ex 23,27  27 »La mia por manaré devant tu e  auciuré tot lo poble a qui tu vendràs, e  
Lv 20,6  jo posaré la mia faç contre ella e  auciuré ella del mig del ceu poble. 7  
Ex 30,3  los corns. E fer-li-has corona  aurèola engir 4 e II anells d’or sots la  
Lv 13,30  30 E si veu que sia pregont més  avall del cuyro e en ell cabells roigs  
Ex 9,33  los trons e la pedra, d’aquí  avant no hy ploch sobre la terra. 34 [*] e 
Lv 13,25  blanch e la vizió pregona més  avant d’ell, ço és, del cuyro, lebrozia  
Lv 17,7  de suavetat al Senyor. 7 E d’equí  avant no degollen negunes presentalles de  
Lv 22,27 lur mare, e en lo die vuytè d’equí  avant seran bons a oferir al Senyor. 28 E  
Lv 26,31  santuari axí que no rabré d’equí  avant la odor de suavesa, 32 e destroyré  
Lv 27,20  serà a algun altre venut, d’equí  avant no’l porà rembre 21 com vendran los 
Ex 18,21  Déu, en què sia veritat e aÿren  avarícia, e stablex d’ells los uns que  
Ex 19,11  al terç die, car al terç die  avellarà nostro Senyor devant tot lo poble 
Ex 15,5  Roja. 5 Los abís los han cuberts e  avellaren en pregont com a pedre. 6 La tua 
Lv 10,6  vostres vestidures per ço que per  aventura no muyrau, per ço que sobre tota  
Ex 3,8  e hateu e amoreu e cerezeu e  aveu e gerbuzeu. 9 Lo crit dels fills de  
Ex 3,17 Canahan, de l’heteu e amoreu [*] e  aveu e gebuzeu, en la terra en què corre  
Ex 13,5  de l’heteu e de l’amoreu e de l’ aveu e del gebuzeu, que jurà a vostros  
Ex 23,28 devant tu dementre que reposeràs l’ aveu e la por al cananeu e a l’heteu e l’ 
Ex 23,28 la por al cananeu e a l’heteu e l’ aveu abans que tu intres. 29 »Jo los seré  
Ex 34,11  e gebuzeu e heteu e farizeu e  aveu. 12 Guarda’t que ab los stranys  
Lv 25,40  40 mas axí com a logater, car  avidedís serà ab tu entrò en l’any  
Lv 25,23  és, car vosaltres sou palegrins e  avidedissos en ella, 24 per la qual cose  
Ex 10,6  may no ho viren tos pares ni tos  avis despuxs que nasquéran tro al die de  
Lv 27,10  porà mudar, ço és a saber, bo per  àvol ni mal per bo, car si ell lo  
Lv 27,12  12 lo qual jutge si és bo o  àvol, e que axí stablescha lo preu, e ço  
Lv 10,4  e Etelsephan, fills de Oziel,  avoncle d’Aron, e dix a ells: –Anau e  
Lv 25,49  rembre aquell, 49 vullas germà o  avoncle o cosín germà. E si per ventura no 
Lv 20,20  ab la muller de son frare e de son  avonclo e descobrirà la vergonya de son  
Lv 20,22 juýs e feu aquells per ço que no us  avorrescha la terra en què deveu intrar e  
Lv 26,43  menyspresaren las mias ligs per ço  avorrí lur ànima. 44 Emperò gens per açò,  
Lv 26,11 tabernacle enmig de vosaltres, e no  avorrirà a vosaltres la mia ànima, 12 e jo 
Lv 26,15  las mias ligs, ne los meus juýs  avorrireu e que no fassau ço que per mi és 
Ex 21,22  negun ferirà fembra prenyada e que  avortescha e s’afoll, e ella viurà, haurà 
Lv 14,42  aquellas, e ab altre brach ferà  axelbar la terra de la casa. 43 E si aprés 
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Lv 1,17  la cendra. 17 E trencharà las suas  axellas, e no las tallarà ab ferro ne  
Ex 17,15  Senyor, e apellà son nom «Mon  axelsant», e dix: 16 –Car la mà de nostro  
Ex 15,2  Déu e [*]; Déu de mon pare, e jo  axelsar-l’he. 3 E nostro Senyor és axí  
Ex 25,40 or molt net. 40 [*] e fes segons lo  axemplar que a tu en lo munt és demostrat. 
Ex 34,24 toltas las gents de ta cara e havia  axemplats los teus térmans negú no  
Lv 19,10  pobres, 10 ni en la vinya tua no  axengloneràs ni ajustaràs lo gra que  
Lv 11,22  sobre terra, 22 menjar deveu,  axi com és bruc segons son genus, e  
Ex 1,19  –Las fembres habreas no són  axí com las altres de Egipte, car ellas  
Ex 2,14  jutge en nós? ¿Vòs-ma tu auciura  axí com matares lo egipcià? Lavors hach  
Ex 4,3  E gità-la en terra e tornà serp,  axí que fugia Moysès. 4 E dix nostro  
Ex 5,7  palla al poble a fer las teulas  axí com primerament, mas vagen-hi ells e 
Ex 5,13  –Compliu vostre obra tots dies  axí complidament com fèyau quant hom vos  
Ex 5,14  la masura de las teulas vuy e ayir  axí com primerament? 15 E vinguéran los  
Ex 7,6  mig d’ells. 6 E féu Moysès e Aron  axí com nostro Senyor los havia manat. 7 E 
Ex 7,10  Moysès e Aron a Farahó, e féran  axí com nostro Senyor los havia manat, e  
Ex 7,11  encantaments uns e altres secrets  axí matex, 12 e gitaren lurs vergas e  
Ex 7,13  lo cor de Farahó e no’ls oyí,  axí com havia manat nostro Senyor 14 a  
Ex 7,19  sanch en tota la terra de Egipte,  axí en los vaxells de fust com de pedre.  
Ex 7,20  de pedre. 20 E féran Moysès e Aron  axí com nostro Senyor los havia manat, e  
Ex 7,22  la terra de Egipte. 22 E féran tot  axí los encantadors dels egipcians ab lur  
Ex 7,22  lo cor de Farahó e no l’oyí,  axí com nostro Senyor los havia manat. 23  
Ex 8,7  la terra de Egipte. 7 E féran-ho  axí los encantadors per lur encantament, e 
Ex 8,10  per ço que sàpies que negú no és  axí com lo Déu nostro, 11 e pertir-s’  
Ex 8,15  agreujà son cor e no’ls oyí,  axí com nostro Senyor havia manat. 16 E  
Ex 8,17 la tera de Egipte.” 17 E féran-ho  axí; stès Aron la verga que tenia en la  
Ex 8,18  los encantadors volguéran-ho fer  axí ab lur encantament, que fóssan  
Ex 8,18  no poguéran. E éran los moscallons  axí en los hòmens com en las bísties. 19 E 
Ex 8,19  lo cor de Farahó e no’ls oyí,  axí com nostro Senyor havia manat. 20 E  
Ex 8,26  26 E dix Moysès: –No’s pot fer  axí; las horrezas dels egipcians  
Ex 8,27  sacrificarem al Senyor Déu nostro,  axí com nos manà, al desert. 28 E dix  
Ex 8,32  32 Fou agreujat lo cor de Farahó,  axí que aquesta vegada no lexà anar lo  
Ex 9,35  e no lexà los fills de Yrrael,  axí com Déu havia manat per mà de Moysès.  
Ex 10,10 nostre. 10 E respòs Farahó: –No sia  axí, car si lex a vosaltres e a vostres  
Ex 10,11 que mal no’s penseu. 11 No’s ferà  axí, mas anau-hi los hòmens e  
Ex 10,15  qui éran romasos de la pedre,  axí que res [*] no hy romàs en tot Egipte. 
Ex 10,19 e gità las lagostas en la Mar Roja,  axí que no’n romàs neguna en la terra de  
Ex 10,21  tenebres sobre la terra de Egipte  axí que’s palpen. 22 E stès Moysès la sua 
Ex 10,22  en tota la terra de Egipte,  axí que per III dies 23 negú no viu son  
Ex 12,11 heu ab foch. 11 E menjar-ho-heu  axí: los vostros ronyons senyireu, e ireu  
Ex 12,16  festa; lo VIIèn die serà honrat  axí matex; e no fereu en ells res de obra  
Ex 12,19  ànima perrà de la casa de Yrrael,  axí de los stranys com dels privats  
Ex 12,25 terra que nostro Senyor vos donarà,  axí com ha promès, guardareu aquests  
Ex 12,28 28 E axíran los fills de Yrrael [*]  axí com havia manat nostro Senyor a Moysès 
Ex 12,32  e anau sacrificar a nostro Senyor,  axí com dèyau de primer, e anau-vos-na 
Ex 12,35  35 E féran los fills d’Irrael  axí com nostro Senyor Déu los havia manat  
Ex 12,48 -ho-ha segons la costuma, e serà  axí com natural de la terra; e si no és  
Ex 12,50 50 E feren tots los fills d’Irrael  axí com nostro Senyor havia manat a Moysès 
Ex 13,2  la vulva en los fills d’Irrael,  axí de hòmens com de bèsties, car totas  
Ex 13,9 mà e quax remembrament en tos ulls,  axí com lig de nostro Senyor tostemps en  
Ex 13,11  haurà mès en la terra del cananeu,  axí com jurà a tu e a tos pares, e com la  
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Ex 14,4  que jo sóm Senyor. E féran-ho  axí. 5 E féu hom a saber a Farahó que lo  
Ex 14,11  loch desert? ¿Per què ho volguist  axí fer, que’ns traguessas de Egipte? 12  
Ex 14,20  la lum scura e inluminava la nit  axí que no’s podien acostar los uns als  
Ex 14,22  de la mar secha, que la aygüe era  axí com a mur a la una part e a l’altre.  
Ex 15,3  -l’he. 3 E nostro Senyor és  axí com a baró bataller, e lo seu nom és  
Ex 15,7  la tua ira qui’ls deguastà  axí com rostoll, 8 e las aygües fóran  
Ex 16,17  lo tabernacle [*]. 17 E féran-ho  axí los fills de Yrrael e culliren-na,  
Ex 16,24  -ho tro al matí. 24 E féran-ho  axí com havia manat Moysès, e no’s podrí  
Ex 16,31  d’Irrael lo seu nom magna, e era  axí com a sament blancha de soliandre, e  
Ex 16,34 ho [*] a las generacions vostres 34  axí com manà nostro Senyor a Moysès. E  
Ex 17,6  beurà lo poble. E féu-ho Moysès  axí devant los vells de Yrrael, 7 e apellà 
Ex 17,10 de Déu en la mia mà. 10 E féu Josuè  axí com a ell havia manat Moysès [*]. E  
Ex 18,23  e tot lo poble tornar-s’ha  axí en pau en sos lochs. 24 E quant açò  
Ex 19,18 ab foch, e pujava en lo munt lo fum  axí com si fos forn, e era lo munt  
Ex 21,7  filla en serventa, axir [*] n’ha  axí com las serventas han acostumat axir;  
Ex 21,27  arrancha a son servent o serventa,  axí matex los lexerà anar franchs. 28 »E  
Ex 22,30 ma deràs, 30 e de bous e de ovellas  axí matex feràs: VII dies sia ab sa mare,  
Ex 23,11 -ho-han las bísties del camp. E  axí hu feràs en la vinya e al teu olivar.  
Ex 23,15  la festa del pa alís; [*]  axí com vos maní al temps del mes [*]  
Ex 25,9  e los vaxells en honor d’ell. »E  axí fereu 10 aquella archa: del fust de  
Ex 26,1  Capítol XXXI 1 »Lo tabernacle  axí serà fet: X cortinas de bis retort, e  
Ex 26,9  a si, la una e l’altre ajustaràs,  axí com la sizena saga en lo front del  
Ex 27,8 gens macís, abans serà tou de dins,  axí com és a tu en lo munt amostrat. 9 »E  
Ex 27,19 feràs de aram los forrellats d’ell  axí com del palau. 20 »E mana als fills de 
Ex 28,16  e doble; e haurà mesura de I palm  axí en longuesa com en amplesa, 17 e posar 
Ex 28,32  e la vora entorn serà texida,  axí com serà en las stremas parts de las  
Ex 28,34  bis mesclats enmig del senyal, 34  axí que lo senyal sia d’or e la magrane  
Ex 30,3  E vestir-l’has d’or fort bell,  axí la grazela d’ell com las parts entorn 
Ex 32,13  “Jo multiplicharé la tua sament  axí com las stelas del cel, e tota aquesta 
Ex 33,11  Senyor cara per cara a Moysès,  axí com hom sol parlar a son amich. E  
Ex 34,4 ’s de nit e pujà al munt de Sinaý,  axí com nostro Senyor li havia manat, e  
Ex 34,18  alizos; per VII dies menge [*],  axí com te maní al temps del mes de las  
Ex 34,19  meu; de totas las qui han ànima,  axí de bous com de ovellas meu serà. 20 Lo 
Ex 36,6 al sentuari no oferís en la obre. E  axí cessaren de oferir dons 7 per ço car  
Ex 36,11  e en la vora de la altre cortina  axí matex, 12 per ço que las ances  
Ex 36,22  que la una se ajustàs ab l’altre;  axí ho féu en totas las taulas del  
Ex 38,22  de Judà, havia complit per Moysès,  axí com nostro Senyor ho manà, 23 ab son  
Ex 38,31 sa tànyan, 31 e los vazos del palau  axí entorn com a la intrada, e los  
Ex 39,1  Aron quant aminestrava los sants,  axí com manà nostro Senyor a Moysès. 2 E  
Ex 39,5  caps, 5 [*] ab aquellas colors,  axí com havia manat nostro Senyor a  
Ex 39,7  remembrament dels fills de Yrrael,  axí com ho manà Déu a Moysès. 8 E féu  
Ex 39,18 angles del sobremuscle. 18 Aquestas  axí staven bé devant e detràs que lo  
Ex 39,19  jacint per ço que no’s moguéssan,  axí com manà Déu a Moysès. 20 E féran  
Ex 39,24  ornat quant feya son ministeri,  axí com manà Déu a Moysès. 25 E féran  
Ex 39,28 e de vermelló depertit per art [*],  axí com Déu manà a Moysès. 29 E féran  
Ex 39,30  ab la mitre ab sàvena de jacint,  axí com manà Déu a Moysès. 31 E fon  
Ex 39,42  42 E oferiren los fills de Yrrael  axí com havia manat nostro Senyor Déu. 43  
Ex 40,17  e posà-hy dessús cobriment,  axí com nostro Senyor havia manat. 18 E  
Ex 40,21  fora lo vel, 21 e ordonà sos pans  axí com havia manat nostro Senyor a  
Ex 40,25 [*] sobre l’encens de bonas odors,  axí com Déu havia manat a Moysès. 26 E  
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Ex 40,27  en ell holocausts e sacrificis,  axí com nostro Senyor Déu havia manat a  
Ex 40,30  covinensa que pujassen a l’altar,  axí com havia manat nostro Senyor Déu a  
Ex 40,31  del testimoni fou a punt,  axí com nostro Senyor havia manat a  
Lv 1,15  e torcerà-li lo cap al coll  axí que sia trencat lo cuyro, e lexen  
Lv 2,4  sacrifici cuyt en lo forn,  axí com pans de cèmola, ço és a saber,  
Lv 2,5  de cèmola mesclada ab oli e frita  axí com crespells en paella, ço és a  
Lv 2,14  ab foch, e puxs las engraneràs  axí com a forment, e axí oferràs las tuas  
Lv 2,14 las engraneràs axí com a forment, e  axí oferràs las tuas promíssias a nostro  
Lv 2,16  per remembransa de la oferta,  axí com és del forment e de l’oli, e de  
Lv 3,1  de pacifichament serà lur do,  axí com de bous, aquell que sacrificharà,  
Lv 4,8  del vadell oferrà per lo peccat,  axí aquell qui és sobre los membres vidals 
Lv 4,10  e del fetge, e totas coses, 10  axí com de sacrifici de passifichament com 
Lv 4,20 ’n perfum sobre l’altar. 20 E face  axí d’aquest vadell com féu del primer; e 
Lv 4,21  fora las albergades e créman-lo  axí com lo primer vadell, car per gran  
Lv 4,26  sèu d’ell perfumarà demunt la ara  axí com lo perfum se fa per passificament, 
Lv 4,31  de aquell. 31 E pendràs tot lo sèu  axí com se sol pendre dels sacrificis  
Lv 4,35  35 E prenga lo sèu e fassa d’ell  axí com se sol fer del sèu del moltó que  
Lv 5,8 -li lo cap de la part del servigal  axí que li aparega lo coll en guisa que no 
Lv 5,10  10 e l’altre oferrà en holocaust  axí con solen fer, e pregarà per ell lo  
Lv 6,17 encens en lo santo santorum, e serà  axí com per peccat o per colpa. 18  
Lv 7,7 carns, car 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; cascun sacrifici  
Lv 7,26  los animals no menjareu en menjar,  axí d’ocells com de bestiar; 27 tota  
Lv 8,9  d’or consegrada en santificació,  axí com havia manat a ell nostro Senyor.  
Lv 8,13 ells braguers e posà en ells mitra,  axí com havia manat nostro Senyor. 14 E  
Lv 8,17  cremà ab foch fora las albergades,  axí com li havia manat nostro Senyor. 18 E 
Lv 8,21  era holocaust de suau odor a Déu,  axí com havia manat a ell. 22 E sacrifichà 
Lv 8,29  de la consegració en part sua,  axí com havia manat a ell lo Senyor Déu.  
Lv 8,31  los quals són en lo canastell,  axí com manà a mi lo Senyor dient: “Aron e 
Lv 8,34  dies és acabada la consegració, 34  axí com en aquests presents fets és, per  
Lv 8,35  Senyor Déu [*], e siau remembrants  axí com a mi és manat. 36 [*] 9,Tit  
Lv 9,7  dons per lo poble, aora per ell,  axí com manà nostro Senyor. 8 E mantinent  
Lv 9,10  lo peccat perfumà sobre l’altar  axí com manà nostro Senyor a Moysès. 11 E  
Lv 9,15  poble e degollà’l e sacrifichà’l  axí com lo primer. 16 E sacrificà lo  
Lv 9,21 depertí Aron e alsà-ho devant Déu  axí com manà Moysès. 22 E stès las mans  
Lv 9,22  lo poble e beneý’ls. E com hach  axí complits las ofertas per peccat e los  
Lv 9,24  la moltitut. 24 E veus que foch  axí de Déu e devorà lo holocaust e lo sèu  
Lv 10,5  ells intraren e prengueren-los  axí com gèyan, vestits ab gonellas de li,  
Lv 10,5  de li, e gitaren-los defora  axí com los fou manat. 6 E parlà Moysès a  
Lv 10,13  fills dels sacrificis del Senyor  axí com és manat a mi. 14 E lo pits que és 
Lv 10,15 tu e a tos fills en lig perdurable,  axí com manà lo Senyor Déu. 16 E com  
Lv 10,18  menjar aquella en lo santuari,  axí com és manat a mi. 19 E respòs Aron a  
Lv 10,19  lo Senyor, e a mi és sdevengut  axí com tu veus. Com poguí menjar aquella? 
Lv 11,4  e haurà ungle, mas no serà fesa,  axí com lo camell e d’altres, no menjareu 
Lv 11,9  tots aquells qui han ales e scata,  axí en mar com en terra e en aygües de  
Lv 11,10  aquell qui no haurà ales ni scata,  axí en las aygües que’s moven com en mar, 
Lv 11,29  d’aquellas que’s moven en terra,  axí com mostela e rata e talpa e furó,  
Lv 11,32  ells que sían morts serà ensutzat,  axí vaxell de fust, que hom usa, o pells o 
Lv 11,32  serà ensutzade entrò al vespre, e  axí aprés seran mundades. 33 E tot vaxell  
Lv 12,7  Senyor Déu e prech per aquella, e  axí serà mundada del corriment de la sanch 
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Lv 12,8  e preguerà per ella lo sacerdot e  axí serà mundade. 13,Tit Capítol XIII 1 E  
Lv 13,2 color o busanya o fístola o naxensa  axí com de labrozia, sia aduyt a Aron  
Lv 13,20  si són tornats en blanchor, e si  axí és, condempnar-l’ha per la plaga de 
Lv 13,55  sclatade, és munde, e si no és  axí, és inmunde, e la sua vestimenta sia  
Lv 14,52  vegades, 52 e purificharà aquella  axí ab la sanch del perdal com ab las  
Lv 15,25  aprés lo temps, serà no nèdea quax  axí com en lo temps de les mèstruas; 26 e  
Lv 16,13  sobre lo foch las coses odorants  axí que la neula de aquellas e la vapor  
Lv 16,15  sanch d’aquell dintre la claustre  axí com manat és de la sanch del toro, la  
Lv 16,24  holocaust e del poble, e preguerà  axí per ci com per lo poble. 25 E lo sèu  
Lv 16,26  vestiments e son cos en aygüe, e  axí entrerà en las albergades. 27 E lo  
Lv 16,27 albergades e seran cremats ab foch,  axí las pells com la carn e los fems  
Lv 16,28  vestimenta e se carn ab aygüe, e  axí intrerà en las albergades. 29 »E açò  
Lv 16,29  ànimas, e negú no fasse obres,  axí lo nediu com lo strany que palegrineja 
Lv 16,32  untada la mà per ço que servescha  axí com a sacerdot per son pare; e  
Lv 16,34  una vegada en l’any. E ell féu  axí com manà nostro Senyor Déu a Moysès.  
Lv 17,4  a Déu, digne és de sanch quax  axí com qui scampa sanch, e axí perirà del 
Lv 17,4  quax axí com qui scampa sanch, e  axí perirà del mig del ceu poble. 5 E per  
Lv 17,15  morta per ci o per altre bístie,  axí lo nediu com l’estrany, leverà la sua 
Lv 18,28  o us git si feu semblants coses,  axí com he rases las gents qui abans de  
Lv 19,18  de ton ciutadà. Amaràs ton amich  axí com tu matex. Jo sóm lo Senyor. 19  
Lv 19,34  strany [*], 34 [*] amau a ell quax  axí com a vosaltres matexs, car vosaltres  
Lv 20,18  letgeza e ella amostrerà la sanch  axí com li ix, muyren abdosos enmig de lur 
Lv 21,24 fills e a tots los fills d’Irrael,  axí com li fou manat. 22,Tit  1 E parlà  
Lv 22,4  o de home lo qual decórrega sperma  axí com si geya ab fembra, 5 ne tocharà  
Lv 22,13  d’infants en la casa de son pare,  axí com havia acostumat dementre era  
Lv 22,21  a Déu, o oferrà sos vots [*],  axí de bous com de ovellas e de cabres,  
Lv 22,22  màcula no serà en aquell, 22  axí com sech o trenchat o havent sanadura  
Lv 23,16 la setmane cetena, ço és, L dies, e  axí ofarreu sacrificis novells al Senyor  
Lv 24,10  en perdurable dret. 10 »E veus que  axí un fill de una fembra de Yrrael, lo  
Lv 24,19  màcula a alguns de sos ciutadans,  axí com ell haurà fet a ell sia fet: 20  
Lv 24,23  -lo. E féran los fills d’Irrael  axí com nostro Senyor havia manat a  
Lv 25,39 vendrà si matex a tu, no l’opremes  axí com a catiu, 40 mas axí com a logater, 
Lv 25,40  l’opremes axí com a catiu, 40 mas  axí com a logater, car avidedís serà ab tu 
Lv 26,23 desertas las vias vostres. 23 »E si  axí no volreu rebre diciplina mas ireu ab  
Lv 26,26  trencharé lo bastó del pa vostro  axí que X fembras seran en I forn coent  
Lv 26,31  e feré desert lo vostro santuari  axí que no rabré d’equí avant la odor de  
Lv 26,37  E correran cascú sobre sos frares  axí com si fugien a batalla. Negú de  
Lv 26,44  tot en tot ni no’ls menyspresaré  axí que de tot sían consumats, ans altre  
Lv 27,12  qual jutge si és bo o àvol, e que  axí stablescha lo preu, e ço que ell dirà, 
Lv 27,12  lo preu, e ço que ell dirà, que  axí sia. 13 E si dar-ho volran aquells  
Lv 27,30 per mort. 30 »Tots delmes de terra,  axí de blats com de fruyts, són de Déu e  
Ex 3,15  –Jo [*] qui sóm. [*] 15 [*]  –Axí diràs als fills de Yrrael: “Lo Senyor 
Ex 5,10  [*] al poble e diguéran:  –Axí diu Farahó: que no us donem palla. 11 
Ex 10,29  aparràs morràs. 29 Respòs Moysès:  –Axí sia com has parlat. No veuré de  
Ex 27,11  argent e lurs entretalladuras. 11  Axí matex al costat de aguiló haurà tendas 
Ex 36,29  e ensemps venían en un ajustament.  Axí ho féu per cascuna part per los  
Ex 33,7  lo poble qui havia neguna querela  axia a la tenda [*]. 8 [*] e levave’s tot 
Ex 34,34  ab ell, levave’s lo vel entrò que  axia, e adonchs parlava als fills d’  
Ex 34,35  35 e vèyan la cara de Moysès quant  axia que era cornuda, mas aquell cobria  
Ex 37,25  e II colzos d’alt, e dels angles  axían corns. 26 E vestí’l d’or fort bell 
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Ex 38,2  e III colzos d’alt, 2 e los corns  axían dels angles; e cobrí’l de launas de 
Ex 23,16  al camp. »E la festa primera a la  axida de l’any, quant hauràs ajustats  
Ex 37,17  d’or molt pur [*], e del seu abre  axien anaps e sperullas e liris, 18 VI en  
Ex 37,19  ab obre agual de VI abres que  axien del fust del canalobre. 20 E en  
Ex 26,30  E’regiràs lo tabernacle segons lo  aximpli que a tu al munt és demostrat. 31  
Ex 12,39  los egipcians los costrenguéran de  axir [*]. 40 Lo star que féran los fills  
Ex 21,7  »Si algú ven sa filla en serventa,  axir [*] n’ha axí com las serventas han  
Ex 21,7 axí com las serventas han acostumat  axir; 8 e si desplau als ulls de son  
Ex 4,14  sé que és bell parler. Ves que ell  axirà a tu a carrera, e veurà’t e alegrar 
Ex 7,15  –dix nostro Senyor– al matí, e ell  axirà a las aygües, i tu staràs devant ell 
Ex 12,22 de la porta, e negú de vosaltres no  axirà fora la porta de casa tro al matí,  
Ex 17,6  Horep, e feriràs sobre la pedra e  axirà’n aygüe que beurà lo poble. E féu- 
Ex 21,2  VI anys te servirà; al VII any  axirà de grat. 3 Ab aytal vestidura n’  
Ex 21,3  entrà; e si ha muller, la muller  axirà ensemps. 4 E si nostro Senyor li  
Ex 21,4  fills seran de son senyor, e ell  axirà ab son vestir. 5 E si diu lo  
Ex 21,5  e ma muller e mos infants”, no n’ axirà franch 6 e oferrà’ls son senyor a  
Ex 21,11  11 Si aquestas III coses no fa,  axirà de grat sens haver. 12 »E qui ferirà 
Ex 28,35  ço que ogen lo so quant intrerà e  axirà del santuari devant nostro Senyor e  
Lv 14,3 mundar: »Serà aduyt al prevere, 3 e  axirà lo prevere fora la posade, e com  
Lv 14,38  e lur vizió dejús la paret, 38  axirà lo prevere de la casa e tancharà la  
Lv 15,16  la sua sament. 16 »E home del qual  axirà sament del ceu ajustament, levar-  
Lv 25,41  en aquell obrerà ab tu, 41 e aprés  axirà de ton poder ab sos infants e  
Lv 25,54  ’s porà rembre, en l’any jubileu  axirà ab sos infants. 55 »Car mos servents 
Ex 25,32  d’ell prosseynt. 32 VI canons  axiran dels costats, III de la un costat e 
Ex 12,28  E lo poble encorbà’s e aorà. 28 E  axíran los fills de Yrrael [*] axí com  
Ex 9,29  stigau. 29 E dix Moysès: –Quant jo  axiré de la ciutat, stendré mas mans a  
Ex 11,8  qui és sotmès a tu.” E lavors nós  axirem defora. 9 E isqué Moysès devant  
Ex 5,20  qui staven de l’altre part, com  axiren de Farahó, 21 e digueren-los:  
Ex 15,22  E aprés pertiren de la Mar Roja e  axiren al desert de Suris. E anaren III  
Ex 16,1  al XVèn die del segon mes que  axiren de Egipte. Capítol XXI 2 Tot lo  
Lv 9,23 tabernacle del testimoni, e despuxs  axiren e beneÿren lo poble. E aparech la  
Ex 3,21 poble devant los egipcians, e quant  axireu no axireu buyts, 22 mas demanarà la 
Ex 3,21  los egipcians, e quant axireu no  axireu buyts, 22 mas demanarà la fembra a  
Lv 8,33  de la porta del tabernacle no  axireu per VII dies, entrò al die que sia  
Lv 10,7  Senyor Déu; 7 mas vosaltres no  axireu fora lo tabernacle; en altre manera 
Ex 23,15 vos maní al temps del mes [*] quant  axís de Egipte. E no aparràs devant mi  
Ex 13,4  que no mengeu vuy pa levat. 4 E  †axit† lo mes de las novellas messas. 5  
Ex 19,1  XXIIII 1 E al tercer mes quant fou  axit Yrrael de la terra de Egipte [*]  
Ex 22,3  3 e si ho fa pus que lo sol sia  axit, fa homey, ell morrà. E si no ha què  
Lv 16,9  9 E oferrà Aron aquell qui serà  axit en sort a Déu per peccat, 10 e l’  
Lv 16,24  -li ses vestidures. E com serà  axit, aporterà e oferrà son holocaust e  
Ex 14,8  fills de Yrrael; e ells éran-na  axits en alta mà. 9 E com los encalsassen  
Ex 12,31  e Aron [*] e dix-los: –Levau e  axiu-vos del meu poble, vosaltres e los  
Ex 4,2 2 E dix-li nostro Senyor: –Què és  axò que tens en la mà? E ell respòs:  
Ex 22,16  sposada e dorm ab ella, dar li ha  axovar e pendrà-la per muller. 17 E si  
Ex 22,17  li lo haver segons la manera de l’ axovar que las vèrgens han acostumat de  
Ex 2,10 apellà son nom Moysès, car dix: «D’ aygüe l’he pres.» Capítol terç 11 E en  
Ex 2,16  fillas, que éran vengudes a poar  aygüe, e complíran las canals e volían  
Ex 2,19  de la mà dels pastors, e pohà  aygüe ab nós e donà a beura a nostras  
Ex 4,9  no ouen la tua paraula, prin de la  aygüe del flum e scampa-la sobre terra,  
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Ex 7,17  sóm. Jo fariré ab la mia mà l’ aygüe del flum e tornar-s’ha l’aygüe  
Ex 7,17  aygüe del flum e tornar-s’ha l’ aygüe en sanch, 18 e los pexos qui són en  
Ex 7,18  tots los de Egipte qui beuran l’ aygüe dels flums.” 19 E dix nostro Senyor  
Ex 7,20  manat, e levà sa verga e ferí l’ aygüe del flum devant Farahó e sos  
Ex 7,21  poguéran los egipcians beura de l’ aygüe del flum, e fou sanch en tota la  
Ex 7,24 de Egipte entorn del flum per haver  aygüe que beguéssan, car no podien beura  
Ex 7,24  car no podien beura de l’ aygüe del flum, car tota era tornada  
Ex 12,9 9 E no menjareu res cruu ni cuyt en  aygüe, mas rostit al foch; lo cap ab los  
Ex 14,21 e tornà-la en sech. E pertí’s l’ aygüe, 22 e entraren los fills d’Irrael  
Ex 14,22  per mig de la mar secha, que la  aygüe era axí com a mur a la una part e a  
Ex 15,22  dies per loch sol, e no trobaren  aygüe. 23 E vinguéran en Marach, e no  
Ex 15,27  en Helim, a on havia XII fonts d’ aygüe e LXX palmers, e anaren a Helim e  
Ex 17,1  albergaren en Repadín, on no havia  aygüe a beura al poble. 2 E barallà’s lo  
Ex 17,2 lo poble ab Moysès e dix: –Done’ns  aygüe que begam! E respòs Moysès: –Per què 
Ex 17,3  alí lo poble set per fretura d’ aygüe, e murmurà quantre Moysès e dix:  
Ex 17,6 e feriràs sobre la pedra e axirà’n  aygüe que beurà lo poble. E féu-ho  
Ex 29,4  levat lo pare ab los fills ab  aygüe, 5 vestiràs Aron de sos vestits, ço  
Ex 30,18 testimoni a l’altar. E metràs-hi  aygüe, 19 e levar-s’han en ell Aron e  
Ex 32,20  ’l en pólvora, e scampà’l en l’ aygüe e donà’n a beura als fills de  
Ex 34,28  e XXXX nits, que pa no menjà ni  aygüe no begué, e scriví en las taulas X  
Ex 40,7 el tabernacle, e umplir-l’has d’ aygüe. 8 E environerà lo palau de la tenda 
Ex 40,12  del testimoni, e levar-s’han ab  aygüe, 13 e vestir los has de santas  
Ex 40,28  del testimoni e l’altar, omplí d’ aygüe, 29 e levaren-sa Moysès e Aron e  
Lv 1,9  9 los budells e los peus levats ab  aygüe, e sacrificarà-ho el sacerdot  
Lv 1,13 e los budells e los peus levaran ab  aygüe, e lo sacerdot oferrà totas las  
Lv 6,28  coure, sia respat e puxs levat ab  aygüe. 29 »Tots los mascles del linatge  
Lv 8,6  Aron e sos fills e levà a ells ab  aygüe, 7 e vestí-li lo vestiment de  
Lv 9,14  los budells e los peus ab  aygüe. 15 E oferí-ho per lo peccat del  
Lv 11,32  en què’s fa obra, sia tenguda en  aygüe, car serà ensutzade entrò al vespre, 
Lv 11,34  que menjareu, si serà gitada  aygüe demunt ells seran no nèdeus, e tota  
Lv 11,38 aquella. 38 E si a’lgú serà donada  aygüe sobre la samensa e aprés serà  
Lv 14,5  ocells en un vaxell de terra sobre  aygüe vive, 6 e l’altre ocell pendrà ab  
Lv 14,8 tots los pèls del cos e lau-se en  aygüe, e com serà purificat pot intrar en  
Lv 15,5  ha las vestidures, e ell, levat ab  aygüe, serà no nèdeu entrò al vespre. 6 E  
Lv 15,7  la sua vestidura, e ell, levat en  aygüe, serà inmunde entrò al vespre. 8 [*] 
Lv 15,10  la sua vestidura, e ell, levat en  aygüe, serà no nèdeu entrò al vespre. 11 E 
Lv 15,11  la sua vestimenta, e levats ab  aygüe, seran no nèdeus entrò al vespre. 12 
Lv 15,12  e si és de fust, sia levat ab  aygüe. 13 »E si serà sanat aquell qui d’  
Lv 15,16  levar-s’ha lo cos tot ab  aygüe, e serà inmunde entrò al vespre. 17  
Lv 15,18 ab qui haurà jagut levar-s’ha ab  aygüe e serà no nèdea entrò al vespre. 19  
Lv 15,22  lo ceu vestiment, e ell, levat ab  aygüe, serà no nèdeu entrò al vespre. 23 E 
Lv 15,23  las suas vestidures, e levat ab  aygüe, sera ensutzat entrò al vespre. 24 E 
Lv 15,27  la sua vestimenta, e ell, levat en  aygüe, serà inmunde entrò al vespre. 28 »E 
Lv 16,26  leverà sos vestiments e son cos en  aygüe, e axí entrerà en las albergades. 27 
Lv 16,28  la sua vestimenta e se carn ab  aygüe, e axí intrerà en las albergades. 29 
Lv 17,15  la sua vestimenta e si matex en  aygüe, e serà ensutzat entrò al vespre. E  
Lv 22,6  mas com levarà la sua carn ab  aygüe, 7 com se colguerà lo sol, lavors  
Ex 7,15  Senyor– al matí, e ell axirà a las  aygües, i tu staràs devant ell a la riba  
Ex 7,18  qui són en lo flum morran, e las  aygües pudiran, e seran turmentats tots  
Ex 7,19  ta verga e stin ta mà sobre las  aygües de Egipte e sobre los flums e rius  
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Ex 8,6 6 E Aron stès sa mà sobre totas las  aygües de Egipte, e pujaren las granotas e 
Ex 8,20 e stà devant Farahó quant irà a las  aygües, e diràs-li: “Açò diu nostro  
Ex 14,26  sobre la mar per ço que tórnan las  aygües quantre los de Egipte, sobre lurs  
Ex 14,27 e mentre los de Egipte fugiren, las  aygües los prenguéran e nostro Senyor  
Ex 14,27  Senyor enclòs-los enmig de las  aygües. 28 [*] e cobriren las carretas e  
Ex 14,29  per mig de la mar en sech, e las  aygües era quax mur a la part dreta e a la 
Ex 15,8  deguastà axí com rostoll, 8 e las  aygües fóran ajustades en spirit de la  
Ex 15,10 pesants foren com a plom e en grans  aygües. 11 Senyor, ¿qui és semblant a tu  
Ex 15,23  en Marach, e no podien beura las  aygües de Marach per ço com éran  
Ex 15,25 un fust; e quant l’hach mès en las  aygües tornaren-sa dolsas. E allí li  
Ex 15,27  a Helim e albergaren prop las  aygües. 16,Tit  1 [*] e vench la moltitut  
Ex 20,4  ni aquellas coses qui són en las  aygües sots la terra, 5 ne las adoreràs ni 
Ex 23,25  benehescha a tas personas e a tas  aygües, e levaré malaltia de tu 26 e de ta 
Lv 11,9  las coses que’s nodrexen en las  aygües e són lícites a vosaltres de  
Lv 11,9 scata, axí en mar com en terra e en  aygües de flums o en stanys, menjareu. 10  
Lv 11,10  no haurà ales ni scata, axí en las  aygües que’s moven com en mar, és  
Lv 11,36  e tota cose on se ajústan las  aygües seran mundes, e si las tocharà  
Lv 11,46  ànimas vivents que’s moven en las  aygües e graponen en terra, 47 per ço que  
Lv 14,50  la I perdal en I test sobre  aygües vives, 51 en la sanch de aquell  
Lv 14,51  e la grana e l’hisop, e en las  aygües vives, e de assò salpuscharà la  
Lv 14,52  ab la sanch del perdal com ab las  aygües vives, e ab lo perdal viu e ab lo  
Lv 15,13  vestidures e encara tot lo cos en  aygües vives, serà mundada. 14 E en lo  
Ex 5,14  la masura de las teulas vuy e  ayir axí com primerament? 15 E vinguéran  
Ex 30,27  sos vaxells, e lo canelobre e sos  aÿnaments, e l’altar de timiana, 28 e d’ 
Ex 1,13  crexían. 13 E los egipcians havían  aÿrats los fills de Yrrael, i [*] scarnien 
Ex 20,5  quarta generació de aquells qui m’ aÿraven, 6 e qui hauré misericòrdia en M  
Ex 18,21 i tements Déu, en què sia veritat e  aÿren avarícia, e stablex d’ells los uns  
Ex 9,18  hora molta pedra, que no fou  aytal en Egipte, del die que fou  
Ex 11,6  de Egipte que may no n’hi hach  aytal ne haurà 7 entre los fills de  
Ex 21,3  al VII any axirà de grat. 3 Ab  aytal vestidura n’ischa ab la qual entrà; 
Ex 30,33  33 Aquell †que hom era ara  aytal e hom no’n ferà aytal qui’n ferà  
Ex 30,33  hom era ara aytal e hom no’n ferà  aytal qui’n ferà serà strany e† serà  
Lv 7,18 majorment qualquequal ànima que per  aytal menjar sa ensutzerà, serà colpable  
Lv 15,3  la carn d’aquell de qui corre,  aytal humor és leig. 4 Tota la strada en  
Lv 18,17  car carn són de aquells, e  aytal com és no casta. 18 »La sor de ta  
Lv 20,14  sían tots cremats; no romanga  aytal letgesa enmig de vosaltres. 15 »E  
Lv 24,20  ull per ull, dent per dent;  aytal màcula com ell ferà, aytal li cové  
Lv 24,20  dent; aytal màcula com ell ferà,  aytal li cové sostenir. 21 »Si algú matarà 
Ex 30,37 sia a vosaltres sant dels sants. 37  Aytal compusició no fareu en vostros usos, 
Ex 10,14  la terra de Egipte [*], que may  aytals fóran ni seran, 15 e cobriren tota  
Ex 6,23 li parí Nadap e Abaruch e Aletzar e  Aytamar. 24 E los fills de Coré: Asir e  
Lv 10,16  ’l, e fou irat contre Aletzar e  Aytamar, que romanguéran fills de Aron, e  
Ex 16,16  Senyor: Culla d’aquell cascú  aytant com li bast a menjar a I die, una  
Ex 16,33  un vaxell e met-hi de la magna  aytant com ne pot pendre una masura, e  
Ex 21,22  e s’afoll, e ella viurà, haurà  aytant de dan com lo marit †e manera† de  
Lv 25,16  compte dels fruyts vena a tu. 16 E  aytant com més any romandrà aprés del  
Lv 25,16  any romandrà aprés del jubileu, d’ aytant crexerà lo preu, e d’aytant com  
Lv 25,16  d’aytant crexerà lo preu, e d’ aytant com menys de temps comptaràs, d’  
Lv 25,16  com menys de temps comptaràs, d’ aytant menys compenseràs, e lo temps dels  
Lv 25,52  jubileu, e sia-li retut lo preu  aytant com haurà servit; 53 emperò si  
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Lv 27,8  veurà lur poder que púgan donar,  aytant doneran. 9 »E qualquequal haurà fet 
Lv 27,17  son camp, serà stimat per  aytant com porà valer; 18 e si aprés lo  
Lv 27,27 ’l vol rembre, vene’l a altre per  aytant com dabans serà stimat. 28 »Tot ço  
Ex 27,16  d’agulla, e haurà IIII colones ab  aytants fonaments. 17 Totas las colones  
Ex 4,20  e sos fills, e posà’ls sobre I  aze e tornà-sse’n en Egipte, e portava  
Ex 13,13  Senyor. 13 Lo primer fill de l’ aze rembràs per ovella, e si no’l rembs,  
Ex 20,17  ni la serventa ni lo bou ni l’ aze, no res que ell haja. 18 E tot lo  
Ex 21,33  e no la cobre e hy chau bou o  aze, 34 lo senyor de la sija o sisterna  
Ex 22,4  ço que ha furtat [*], o sia bou o  aze o ovella, al doble ho smenarà. 5 E si  
Ex 22,9  proÿsme, 9 en engan en bou ni en  aze [*] ni en vestir; [*] e si ells  
Ex 22,10  si algú comana a son proÿsme bou o  aze o ovella o altre bestiar en guarda, e  
Ex 23,4 4 »Si acorres al bou de ton amich o  aze arrant, amena’l [*]. 5 Si veus l’aze 
Ex 23,5  arrant, amena’l [*]. 5 Si veus l’ aze d’aquell qui’t vol mal caygut en  
Ex 23,12  per ço que rapòs ton bou e ton  aze e lo fill de ta serventa e l’estrany. 
Ex 34,20  meu serà. 20 Lo primer fill de l’ aze rembràs ab ovella, e si no deràs preu  
Ex 9,3  sobre los teus camells e sobre los  àzens e sobre los cavalls e los bous e las 
Ex 30,18 Senyor a Moysès e dix: 18 –Feràs un  bací de aram ab son fonament per levar, e  
Ex 35,16  forrellats e ab sos vaxells, e lo  bací ab sos fonaments, 17 e cortinas del  
Ex 38,8  mas cavat de dins [*]. 8 E féu lo  bací d’aram ab son vas dels spills e las  
Lv 8,11 tots sos vaxells e lo pitxell e son  bací per santifichar a ells. 12 E gità oli 
Ex 26,5  en cascuna part així fermades que  baga quantra baga vinguen de la una a l’  
Ex 26,5 part així fermades que baga quantra  baga vinguen de la una a l’altre [*] se  
Ex 26,5  se puguen ajustar o acostar. 5 L  bagues haurà la cortina en cascuna part  
Ex 26,10  del terrat †deble†. 10 E feràs L  bagues en la vora de una saga perquè’s  
Ex 26,11  ab los quals sían ajustades las  bagues, e fasses de tot un cobriment. 12 E 
Ex 32,6 a beura, e levaren-sa de menjar e  ballaren devant lo vadell. 7 E parlà  
Ex 24,17  del mig de la calija. 17 E era la  ballesa de la glòria de nostro Senyor casi 
Lv 4,17  lo tabernacle del testimoni, 17 e  bany-hi son dit e salpusch-ne VII  
Lv 4,25 car per peccat és. 25 E lo sacerdot  bany-se lo dit en la sanch del sacrifici 
Lv 16,14  14 E prenga de la sanch del toro e  bany son dit e git-ne VII vegades devant 
Lv 8,15  aquell. E pres la sanch Moysès e  banyà-hi son dit e tený los corns de l’ 
Lv 9,9  sos fills, en la qual ell  banyà son dit, e tochà lo corn de l’  
Lv 14,27 -n’ha sobre la mà cinestra, 27 e  banyar-hi-ha lo ceu dit dret e gitar- 
Lv 14,6  e la grana e l’hisop, e tot açò  banyarà en la sanch de l’ocell degollat.  
Lv 4,6 en lo tabernacle del testimoni, 6 e  banyerà son dit en aquella sanch e scampar 
Lv 14,16  metrà en la sua mà sinestre, 16 e  banyerà lo ceu dit destre en aquell e  
Lv 14,51  vives, 51 en la sanch de aquell  banyerà lo perdal viu e lo fust e la grana 
Ex 17,7  de aquell loch «Temptació» per la  baralla dels fills d’Irrael, per ço car  
Ex 17,2  havia aygüe a beura al poble. 2 E  barallà’s lo poble ab Moysès e dix: –Done 
Lv 24,10  -se entre los fills d’Irrael, e  barallà’s en las albergades ab un home de 
Lv 24,10 havia hagut de un home egipcià, per  barallar-se entre los fills d’Irrael, e 
Ex 21,22  és d’ell. 22 »E si los hòmens sa  barallaran e negun ferirà fembra prenyada  
Ex 17,2 begam! E respòs Moysès: –Per què us  barallau ab mi? Per què temptau a nostro  
Lv 13,29  fembra en lo cap del qual o en la  barba naxerà lebrozia, veja a ell lo  
Lv 13,30  és, car lebrós és de cap e de la  barba. 31 E si veurà la plaga alsada agual 
Lv 14,9 en lo die setè rague’s lo cap e la  barba [*] e los pèls del cos, e lau-se  
Lv 19,27  cap en radon ni raureu vostra  barba, 28 e sobre lo mort no tallareu la  
Lv 21,5  5 No’s raguen lo cap ni la  barba ni en lurs carns no fassen  
Ex 21,18  sia mort. 18 »E si II hòmens se  barellaran e la un fér a l’altre ab pedra 
Ex 2,13  altre die e viu II hebreus qui’s  barellaven, e dix a la un qui feya tort  
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Ex 28,20  haurà crisòlitus e oniquinus e  barilus. E seran encloses en or per lus  
Ex 2,1  Capítol sagon 1 Aprés isqué un  baró de la casa de Leví, e pres muller de  
Ex 2,11 e viu la aflicció d’ells. E viu un  baró de Egipte qui ferí un dels hebreus  
Ex 15,3  he. 3 E nostro Senyor és axí com a  baró bataller, e lo seu nom és  
Ex 32,27  Senyor Déu de Yrrael: “Pos lo  baró lo cultell sobre la cuxa, e anau [*]  
Ex 17,9  9 E dix Moysès a Josuè: –Tria  barons e ix a combatre quantre Amalech  
Ex 36,30  fossen ensemps e haguéssan XVI  bases d’argent, ço és a saber, II vazos  
Ex 8,5  flums e sobre los rius e sobre las  bassas, e amena granotas sobre tota la  
Ex 7,19  Egipte e sobre los flums e rius e  basses, e tornar-s’han sanch.” E sia  
Ex 38,19 colonas foren IIII a la intrada, ab  basses de aram, e los caps e las  
Ex 16,16 Culla d’aquell cascú aytant com li  bast a menjar a I die, una masura per  
Lv 25,21  e dar-vos-he tant de blat que  bast a III anys. 22 E sembrareu en l’any  
Lv 25,51  de logater; 51 e si son loguer no  basta, ans n’ha a servir enchara,  
Ex 12,4  li stà prop, ab tants que hy púgan  bastar a menjar l’anyell. 5 E serà l’  
Ex 16,21 na al matí cascú tant com los podia  bastar a menjar, e quant lo sol era  
Ex 36,7  per ço car ço que havían oferit hi  bastava e hy sobrava. 8 E féran tots los  
Ex 12,4  e cases; 4 e si per ventura no hy  basten aquells de la casa a menjar lo  
Ex 4,4  la coha. E [*] pres-la e tornà  bastó. 5 E dix-li: –Per ço que [*] lo  
Ex 21,19 al lit, 19 si se’n va defora ab un  bastó i’s leu, no n’haurà mal lo  
Lv 26,26  enamichs, 26 e puxs trencharé lo  bastó del pa vostro axí que X fembras  
Ex 12,11  calsats en vostros peus, e tendreu  bastons en vostras mans; e menjar-l’heu 
Ex 1,10  e si’s defèn quantre nós féssam  batalla quantre nostros enamichs e  
Ex 13,17  no’s penadís si vaés quantre si  batalla e que s’entornàs en Egipte; 18  
Ex 17,16 16 –Car la mà de nostro Senyor e la  batalla de Déu serà quantre Amalech per  
Ex 32,17 cridava, e dix a Moysès: –Brogit de  batalla oig en las albergades. 18 E ell  
Lv 26,37  sos frares axí com si fugien a  batalla. Negú de vosaltres no goserà  
Ex 15,3 3 E nostro Senyor és axí com a baró  bataller, e lo seu nom és Totpoderós. 4  
Ex 17,11  vensia Yrrael, e si un poch las  baxava, Amalech vensia. 12 E las mans de  
Ex 11,9  a Moysès: –Farahó no us oyrà, si  bé molts senyals se fan en terra de  
Ex 33,19  E ell respòs: –Jo’t mostraré tot  bé, e seré apellat en nom “Nostro Senyor”  
Ex 35,28 sobremusclo e al reonal, 28 e coses  bé olents e oli a las lumenàries e  
Ex 39,18 sobremuscle. 18 Aquestas axí staven  bé devant e detràs que lo sobremuscle e lo 
Lv 5,4  sos labis a mentir o a mal o a  bé, e en aquell jurament afermarà sa  
Lv 19,20  †ajustats†; no deven morir, †si  bé† no serà francha, 21 mas per la sua  
Ex 31,2  e dix: 2 –Jo he apellat del nom de  Beel lo fill de Urí, qui fou fill de Hur,  
Ex 17,2  Moysès e dix: –Done’ns aygüe que  begam! E respòs Moysès: –Per què us  
Ex 34,28  nits, que pa no menjà ni aygüe no  begué, e scriví en las taulas X paraulas  
Ex 24,11 la sua mà e veeren Déu e menjaren e  beguéran. 12 E dix nostro Senyor a Moysès: 
Ex 7,24 entorn del flum per haver aygüe que  beguéssan, car no podien beura de l’aygüe 
Ex 2,2  e parí un fill. E viu-lo fort  bell, e amagà’l III mesos; 3 e com no hu  
Ex 4,10 -te, Senyor, per tant que jo no só  bell parler de hir ne de l’altre die  
Ex 4,14  –Aron, ton frare levite, sé que és  bell parler. Ves que ell axirà a tu a  
Ex 25,11  altesa. 11 E deurar-l’has d’or  bell dins e defora, e feràs dessobre  
Ex 28,22  la una a l’altre, d’or fort  bell, 23 e II anells d’or que poseràs en  
Ex 28,36  36 »E feràs una launa d’or fort  bell, en què entretellaràs: “Nostro Senyor 
Ex 30,3  3 E vestir-l’has d’or fort  bell, axí la grazela d’ell com las parts  
Ex 31,8  e sos vaxells, e lo canalobre fort  bell ab los ceus vaxells, e l’altar de  
Ex 37,6  a ella. 6 E féu oracle d’or fort  bell, de II colzos e mig de lonch e de un  
Ex 37,11  mig, 11 e environà-la de or fort  bell, e féu-li làbit d’or engir 12 [*]  
Ex 37,15  de setim, e environà’l d’or fort  bell, 16 e vaxells de diversos usos de la  
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Ex 37,16  anaps e tasses d’or pur fort  bell en què hom ofer los sacrificis. 17 E  
Ex 37,26  corns. 26 E vestí’l d’or fort  bell ab graella [*] e ab corns. 27 E féu- 
Ex 26,31  retort ab obre de agulla e test de  bella vanetat, 32 e aparellaràs devant IV  
Lv 23,40 lo primer die fruyts de arbres molt  bells, e brancha de palmers, e rams de  
Ex 14,2  entre Magelalum e la mar, quantre  Belsafon. Devant ell posareu las  
Ex 14,9  la host era en Opiroch, quantre  Belsafon. 10 E quant los fou prop Farahó e 
Ex 28,6  tint e bis retort, 6 [*] per obra  ben ordonada. 7 Haurà II vores en la un  
Ex 30,36  tot mesclat e tornat en pólvora  ben prima, posar-n’has devant lo  
Ex 35,15  e oli de unció e timiama de coses  ben olents [*] a la porta de la tenda, 16  
Ex 37,29  dels ungüents de timiama de coses  ben olents, fort neta cose de †punyent†.  
Ex 32,29 son frare, per ço que us sia donada  benedicció. 30 E en l’altre die parlà  
Lv 25,21 nostres fruyts?”, 21 jo daré la mia  benedicció a vosaltres en l’any sizè, e  
Ex 23,25  a nostro Senyor Déu, que jo  benehescha a tas personas e a tas aygües,  
Ex 20,11  e posà en lo setèn die, e per ço  beneý nostro Senyor lo die del dissapte e  
Ex 39,43  viu que tota la obra era acabada,  beneý’ls. 40,Tit Capítol XXXXVI 1 E parlà 
Lv 9,22  E stès las mans devant lo poble e  beneý’ls. E com hach axí complits las  
Ex 20,24  memòria del meu nom; vendré a tu e  beneyr-t’he. 25 »E si fas altar de  
Lv 9,23  del testimoni, e despuxs axiren e  beneÿren lo poble. E aparech la glòria de  
Ex 18,10  de la mà dels egipcians, 10 e dix:  –Beneÿt sia nostro Senyor qui us desliurà  
Ex 12,32  de primer, e anau-vos-na e  beneÿu-ma, 33 e treyeu-los de Egipte.  
Ex 1,4  Neptalín, 4 Dan, Gad, Asser e  Benjamín. 5 Totas las ànimas qui isquéran  
Ex 18,9  9 E alegrà’s Getró de tots los  béns que Déu havia fets a Yrrael, per ço  
Ex 39,13 la quarta, crisòlitus e oniquinus e  beriŀle, qui éran environats e enclozos d’ 
Ex 35,30  Senyor ha apellat del nom de  Bersabè [*] Urí, qui fou fill de Hur, del  
Ex 18,7  isqué a carrera a son sogre, [*] e  besà’l, e seludaren-sa la un a l’altre 
Ex 37,24  [*] d’or fort pur. 24 E pesava I  besant d’or lo canalobre ab tots sos  
Ex 38,27  fóran fets de C [*], cascú de un  besant. 28 E de MDCCLXXV féu los caps de  
Ex 21,32  vell servent o serventa, darà XXX  besants de argent al senyor, e lo bou serà 
Ex 38,24  qui fou ofert als dons, XXVIIII  besants e DCCXXX sicles a la masura del  
Ex 38,26 armats. 26 E hach-hi †per stat† C  besants d’argent de què hom féu los vazos 
Ex 38,29  E foren-hi oferts de aram LXXIIM  besants e CCCC sicles, 30 de què hom féu  
Lv 8,26  nostro Senyor; pa sens levat e I  bestesa a manera de crespell salgada d’  
Ex 2,16  las canals e volían abeurar lo  bestiar de lur pare. 17 E sobrevinguéran  
Ex 2,17  e defès las massipas e abeurà lur  bestiar. 18 E quant foren devant [*] lur  
Ex 9,19 ara. 19 Donchs, tramet e ajusta ton  bestiar e tot ço que has al camp, car  
Ex 9,20  féu fugir los seus servents e lo  bestiar en lurs cases e pertir dels  
Ex 10,9  e ab nostres ovellas e ab nostre  bestiar irem, car és festa del Senyor Déu  
Ex 10,26  al Senyor Déu nostro? 26 Tot lo  bestiar irà ab nós; no romandrà una ungle  
Ex 11,5  mola, e tots los primers fills del  bestiar. 6 E serà gran crit en la terra de 
Ex 12,32  e preneu vostras ovellas e vostro  bestiar, e anau sacrificar a nostro  
Ex 12,38  mesclà ab ells, e ovellas e altre  bestiar molt e massa. 39 E comolguéran la  
Ex 17,3  a nós e a nostros fills e a nostro  bestiar de set? 4 E cridà Moysès a nostro  
Ex 22,5  en camp o en vinya e hy lexa son  bestiar que pastur la cose stranya, tot ço 
Ex 22,10  proÿsme bou o aze o ovella o altre  bestiar en guarda, e serà mort o afeblit o 
Ex 29,1  en sacerdots: »Prin un vadell del  bestiar, e dos moltons sens horresa, 2 e  
Lv 1,3  la sua oferta serà holocaust e del  bestiar, oferrà lo mascle no anorreat a la 
Lv 5,7  en altre manera, si no porà oferir  bestiar, ofira II tortres o II coloms a  
Lv 7,26  en menjar, axí d’ocells com de  bestiar; 27 tota ànima qui menjarà sanch  
Ex 9,6  e en l’altre die moriren tots los  bestiars dels egipcians, e de las bísties  
Lv 20,15  o ab ovella, muyre de mort, e la  bèstie ociets. 16 »E fembra que açò fassa  
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Lv 20,16  16 »E fembra que açò fassa de  bèstie, abdosos muyren, e la lur sanch sia 
Ex 9,19  ço que has al camp, car hòmens e  bèsties [*] qui seran trobades defora [*], 
Ex 13,2  d’Irrael, axí de hòmens com de  bèsties, car totas coses són mias. 3 E dix 
Ex 22,31  ma sareu. No menjareu carn qui  bèsties hagen menjades, mas gitar-la-  
Lv 7,24  no menjareu; 24 lo sèu de las  bèsties mortas per si e d’aquellas que  
Lv 1,7  7 e sotsmetran a l’altar foch  bestit demunt la lenya, 8 e poseran dessús 
Ex 2,19  e pohà aygüe ab nós e donà a  beura a nostras ovellas. 20 E ell dix: –A  
Ex 7,21  [*], e no poguéran los egipcians  beura de l’aygüe del flum, e fou sanch en 
Ex 7,24  aygüe que beguéssan, car no podien  beura de l’aygüe del flum, car tota era  
Ex 15,23  E vinguéran en Marach, e no podien  beura las aygües de Marach per ço com éran 
Ex 17,1  en Repadín, on no havia aygüe a  beura al poble. 2 E barallà’s lo poble ab 
Ex 32,6  e asech-sa lo poble a menjar e a  beura, e levaren-sa de menjar e ballaren 
Ex 32,20 e scampà’l en l’aygüe e donà’n a  beura als fills de Yrrael. 21 E dix a  
Ex 17,6 sobre la pedra e axirà’n aygüe que  beurà lo poble. E féu-ho Moysès axí  
Ex 7,18  turmentats tots los de Egipte qui  beuran l’aygüe dels flums.” 19 E dix  
Lv 10,9 és qui pot embriagar; per què no’n  beuràs tu ni tos fills com intreràs en lo  
Ex 15,24 lo poble quantre Moysès e dix: –Què  beurem? 25 E ell cridà a nostro Senyor, e  
Lv 11,34  seran no nèdeus, e tota cose que  beureu gequida de tots los vaxells serà  
Ex 36,1  36,Tit Capítol XXXXII 1 E [*]  Bezelael e Holiap, hòmens a qui Déu havia  
Ex 37,1  37,Tit Capítol XXXXIII 1 E féu  Bezelael archa del fust de setim, e havia  
Ex 38,22  del sacerdot Aron, 22 los quals  Bezelael, fill de Urí, qui fou fill de  
Ex Inc IncAcí comensa lo segon libre de la  Bíblia, qui és apellat Èxodus. 1,Tit  
Ex Expl Èxodus, qui és lo secon libre de la  Bíblia. Lv IncE comensa lo terç libre, qui 
Ex 25,4 e scarlata per II vegades tenyda, e  bis e pells de cabres 5 e pells de moltons 
Ex 26,1  axí serà fet: X cortinas de  bis retort, e jacint e porpre e cotó e  
Ex 26,31  e de cotó per II vegades tint, de  bis retort ab obre de agulla e test de  
Ex 26,36  e de cotó II vegades tenyt e de  bis retort per obre d’egulla. 37 E las V  
Ex 27,9  ves migjorn, e seran las tendes de  bis retort. En un costat tindrà C colzos  
Ex 27,16  e de cotó II vegades tenyt e de  bis retort de obre d’agulla, e haurà IIII 
Ex 27,18 de longuesa C colzos [*], e serà de  bis retort e hauran fondaments de aram. 19 
Ex 28,5  or e jacint e porpre e cotó tint e  bis retort, 6 [*] per obra ben ordonada. 7 
Ex 28,8  e de porpre e de cotó tint e de  bis retort. 9 »E pendràs II pedras  
Ex 28,15  e de cotó dues vegades tenyt e de  bis retort. 16 E serà de IIII angles e  
Ex 28,33  e de porpre e de cotó tint e de  bis mesclats enmig del senyal, 34 axí que  
Ex 28,39  39 »E strenyaràs la gonella de  bis, e feràs tiara de bis, e braguer de  
Ex 28,39 la gonella de bis, e feràs tiara de  bis, e braguer de obra polida, 40 però  
Ex 35,6  6 e jacint e porpre e cotó tint, e  bis retort e pèlls de cabres 7 e pells de  
Ex 35,23  jacint ni porpre ne cotó tint ni  bis retort ni pèlls de cabres, de grat ho  
Ex 35,25  jacint e porpre e vermelló e  bis 26 e pèlls de cabres; de grat ho  
Ex 35,35 [*], de jacint e de porpre [*] e de  bis, e de texir totas coses [*] que  
Ex 36,8  obre del tabernacle, X cortines de  bis retort e de jacint e de porpre [*] e  
Ex 36,35  de jacint e de porpre e vermelló e  bis retort, de obre polida fort diversa a  
Ex 36,37  e de porpre e de vermelló e de  bis retort [*], 38 e V colones ab V caps  
Ex 38,9 envés migdie en què havia tendas de  bis retort de C colzos, 10 e [*] colonas  
Ex 38,16  16 e totas las tendas [*] éran de  bis retort, 17 e los vazos de las colonas  
Ex 38,18  e de porpre e de vermelló e de  bis retort, qui havia XX colzos de lonch e 
Ex 38,23  e de porpre e de vermelló e de  bis. 24 Tot l’or qui fou despès en la  
Ex 39,1  e de porpre e de vermelló e de  bis féu vestiduras de què’s vestís Aron  
Ex 39,2  d’or e de jacint e [*] de  bis retort 3 de obra polida, e féu cordes  
Ex 39,8  e de porpre e de cotó tint e de  bis retort, 9 de obra quadrat [*], 10 e  
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Ex 39,22  e de porpre e de vermelló e de  bis retort, 23 senys d’or fort pur que  
Ex 39,25  a Moysès. 25 E féran gonellas de  bis de obra texida a Aron e a sos fills,  
Ex 39,26  fills, 26 e mitres ab coronetas de  bis, 27 e braguers de li, 28 e sinta de  
Ex 39,28  27 e braguers de li, 28 e sinta de  bis retort e de jacint e de porpre e de  
Ex 28,38 e serà [*] la mitra 38 al front del  bisbe, e aportarà Aron la iniquitat de  
Ex 29,30  30 VII dies usarà de aquella lo  bisbe qui per ella serà stablit dels fills 
Ex 35,19  santuari, e las vestidures de Aron  bisbe e de sos fills per ço que usen a mi  
Ex 39,24  d’or e la magrana de què anava lo  bisbe ornat quant feya son ministeri, axí  
Lv 8,7  7 e vestí-li lo vestiment de  bisbe de li e lo braguer, e vestí a ell lo 
Lv 16,17  hom no sia en lo tabernacle com lo  bisbe intrerà en lo santuari per ço que  
Lv 21,10  sia cremada per foch. 10 »E lo  bisbe, ço és, lo sacerdot major entre sos  
Ex 11,7 no ledrerà cha, d’hom tro sus a la  bístia, per ço que sapiau com per grans  
Ex 12,12  de l’home entrò a la pus sotil  bístia, e faré judicis en tots déus de  
Ex 12,21  e dix-los: –Anau e preneu una  bístia per vostras companyes, e  
Ex 22,13  13 E si porta cose menjada de  bístia, aquell ho smenarà. 14 »Qui  
Ex 22,19  que visquen. 19 »E qui jaurà ab  bístia, de mort morrà. 20 »E qui  
Ex 9,9 terra de Egipte, e los hòmens i las  bístias hagen nafres, e sían vergades las  
Ex 19,13  mort ab pedres o ab dart, e sia  bístie o home no viurà.” E quant comenserà 
Ex 20,10  servent ni ta serventa ni la tua  bístie ni strany qui sia dins tas portas,  
Lv 5,2 anorreada, que sia morta per alguna  bístie o que sia morta per si matexa o per 
Lv 7,21 qui tocharà la sutzura d’home o de  bístie o la cose qui ensutzar pot e  
Lv 17,13  13 »[*] qui cassarà cassa de  bístie o de voletaria de las quals vos és  
Lv 17,15  cose morta per ci o per altre  bístie, axí lo nediu com l’estrany,  
Lv 18,23  és. 23 E no jauràs ab neguna  bístie ni t’ensutzeràs ab ella; ni la  
Lv 18,23 ab ella; ni la fembra no s’acost a  bístie ne’s mescla ab ella, car molt és  
Lv 19,19  No fasses ajustar carnalment la  bístie tua ab altre linatge de bísties, ni 
Lv 20,25  vosaltres depertiu a vosaltres  bístie nèdea de no nèdea, e ocell nèdeu  
Lv 22,8  morta per si ni presa per altre  bístie no menjareu, per ço que no siau  
Lv 24,21  cové sostenir. 21 »Si algú matarà  bístie, smen-la; qui ferirà home, sia  
Lv 27,9  haurà fet vot al Senyor de  bístie que pugue éser sacrifichade, lo vot 
Ex 8,17  los hòmens e en las donas e en las  bísties, e tota la pols de la terra fou  
Ex 8,18  axí en los hòmens com en las  bísties. 19 E diguéran los encantadors  
Ex 9,6  bestiars dels egipcians, e de las  bísties de Yrrael neguna no’n morí. 7 E  
Ex 9,10  e vexigues en las gents e en las  bísties. 11 E los encantadors no podien  
Ex 9,21  los seus servents als camps e las  bísties. Capítol XIII 22 E dix nostro  
Ex 9,25 ço que trobà en los camps, hòmens e  bísties e herbas e arbres, 26 e [*] tochà  
Ex 10,24 Senyor, e vostres ovellas e vostres  bísties romanguen, e vostres infants vagen 
Ex 12,29  e tots los primers fills de las  bísties. 30 E levà’s Farahó de nits, e  
Ex 13,12  Senyor i ço que serà primer en tas  bísties. Tot açò que hauràs mascle,  
Ex 13,15 de l’hom tro al primer fill de las  bísties, e per ço sacrifich a nostro  
Ex 21,34  o sisterna retrà lo preu de las  bísties, e ço qui hy morrà serà seu. 35 E  
Ex 23,11  que romandrà menjar-ho-han las  bísties del camp. E axí hu feràs en la  
Ex 23,29  que la terra no sia deserta e las  bísties crèschan en quantre tu; 30 [*] tro 
Lv 1,2  hòstia a nostro Senyor, de sas  bísties, ço és, de bou o de ovella,  
Lv 1,10  Senyor. 10 »E si és la oferta de  bísties, [*] o de cabres, oferrà anyellat  
Lv 4,32 serà-li perdonat. 32 »E si de las  bísties aportaran a sacrificar per peccat, 
Lv 7,24  que seran mortas per altres  bísties [*] en vostros diversos usos; 25 e 
Lv 19,19  la bístie tua ab altre linatge de  bísties, ni no sembreràs ton camp de  
Lv 25,7  que palegrineja ab tu, 7 e tas  bísties e totas tas ovellas que’t nexeran 
Lv 26,6  e levaré de la terra vostre malas  bísties e coltell no passarà los vostros  
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Lv 26,22  peccats, 22 e trematré a vosaltres  bísties salvatges que consumeran vosaltres 
Lv 26,22  que consumeran vosaltres e vostres  bísties, e a poquesa tornerà tot ço del  
Lv 13,21 prevere que no haurà en ella cabell  blanch, e ella no serà pus pregona del  
Lv 13,25  e si en ella és tornat cabell  blanch e la vizió pregona més avant d’  
Ex 16,13  tendas, e al matí hach una rosada  blancha entorn de las tendas. 14 E quant  
Ex 16,31  nom magna, e era axí com a sament  blancha de soliandre, e lo seu tast  
Lv 13,4  depertit. 4 »Mas si serà luent e  blancha la plaga en la conna e la carn no  
Lv 13,10  e com en la conna serà color  blancha e los cabells mudats lur color e  
Lv 13,19  lo loch de l’ulcus serà sicatrix  blancha o sotsroja, sia manat al sacerdot, 
Lv 13,24  e cremade e la sanadura serà  blancha o roja, 25 concidererà aquella lo  
Lv 13,28  lebrozia és; 28 e si starà  blancha en son loch, no asats clara, de  
Lv 13,38  o fembra en lo qual és la conna  blancha, 39 jutge aquells lo sacerdot; e  
Lv 13,39  no és lebrozia mas màcula de color  blancha e l’home és munde. 40 »Hom a qui  
Lv 13,42  en la calvura o en lo cugurós serà  blancha color o roge, 43 e açò veurà lo  
Lv 13,49  que sia feta de la pell, 49 si de  blancha o roge màcula serà ensutzada, per  
Lv 13,13 nèdea per ço car tota és tornada en  blanchor; home és munde. 14 E com la carn  
Lv 13,16 és. 16 E si altre vegade tornerà en  blanchor e tot l’home cobrirà, 17  
Lv 13,20  e los pèls si són tornats en  blanchor, e si axí és, condempnar-l’ha  
Lv 13,39  lo sacerdot; e si veurà que la  blanchor pendrà en color sotsscura, sàpia  
Lv 13,3  la lebrozia en la conna o los pèls  blanchs mudats, aquella color és una  
Lv 13,26  és [*]; 26 e si los pèls no seran  blanchs ni la plaga no serà pus pregont  
Lv 24,16  que sia ciutadà o palegrí; si  blastomarà lo nom de nostro Senyor, muyre. 
Lv 24,11  ab un home de Yrrael. 11 E com  blastomàs l’home lo nom de nostro Senyor  
Lv 25,21  any sizè, e dar-vos-he tant de  blat que bast a III anys. 22 E sembrareu  
Lv 25,22  en l’any VIIIè e menjareu del  blat vell entrò al novèn any, fins que  
Lv 26,20  fortsa. E vostre terra no derà son  blat ni los arbres lur fruyt. 21 »E si  
Ex 22,6 lo dan. 6 »E si foch ix e crema los  blats, aquells qui stan en lo camp retran  
Ex 23,10  sembraràs ta terra e ajustaràs tos  blats, 11 e al VII any la lexaràs reposar  
Ex 23,16 any, quant hauràs ajustats tots los  blats del camp. 17 »III vegades l’any  
Ex 23,19  al matí. 19 E las promíssias dels  blats de la tua casa porteràs en casa del  
Ex 34,26  de Pascha. 26 »Las promíssias dels  blats de la terra oferràs a la casa de  
Lv 27,30  30 »Tots delmes de terra, axí de  blats com de fruyts, són de Déu e en  
Ex 21,25 cremar per cremar, nafra per nafra,  blavura per blavura. 26 »E si ferrà negú  
Ex 21,25  nafra per nafra, blavura per  blavura. 26 »E si ferrà negú son servent o 
Ex 38,23  trip de Dan, e ell fou mestre fort  bo de fusta [*] e de jacint e de porpre e  
Lv 27,10  e no ho porà mudar, ço és a saber,  bo per àvol ni mal per bo, car si ell lo  
Lv 27,10  és a saber, bo per àvol ni mal per  bo, car si ell lo cambiarà, e aquell que  
Lv 27,12 lo sacerdot, 12 lo qual jutge si és  bo o àvol, e que axí stablescha lo preu, e 
Lv 27,33  a nostro Senyor. 33 No tries ni  bo ni mal, ne serà cambiat per altre cose, 
Lv 10,16  serchàs entre aquestas coses lo  boch cremat qui era ofert per peccat,  
Ex 4,11 11 E dix nostro Senyor: –Qui féu la  bocha de l’hom, ni qui fabregà lo mut, ni 
Ex 4,12  donques, e jo seré ab tu en la tua  bocha, e ensenyar-t’he què parlaràs. 13 
Ex 4,15  e posa las mias paraulas en la sua  bocha, e jo seré en la tua bocha e en la  
Ex 4,15  la sua bocha, e jo seré en la tua  bocha e en la sua, e mostrar-vos-he  
Ex 4,16  parlarà per tu al poble e serà ta  bocha, e tu seràs ço que a Déu tany. 17 E  
Ex 12,9  e ab los budells menjareu, mas la  bocha no li trenchareu. 10 E no’n  
Ex 13,9 lig de nostro Senyor tostemps en ta  bocha, car en mà fort te tragué de Egipte; 
Ex 23,13  stranys ni no’ls oireu de vostra  bocha. 14 »III vegades cascun any ma fareu 
Ex 35,5  a nostro Senyor de volentat e de  bon cor: or e argent e aram 6 e jacint e  
Ex 3,8  dels egipcians e’ls amèn en terra  bona e spayosa, en terra en què corre let  
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Ex 16,35  anys tro que vinguéran en la terra  bona per star, e de aquest menjar fóran  
Ex 18,17 suas ligs. 17 E ell respòs: –No fas  bona cose. 18 De foll treball seràs  
Ex 25,6  e ensens e ungüent e timiama de  bona odor, 7 e pedres oniquines dobles per 
Ex 30,34  stacte e de unicle e de gàlbano de  bona odor e encens fort luent, tot serà de 
Ex 31,11  11 oli de unció e timiama de  bona odor [*]; e tot ço que a tu maní. 12  
Ex 39,37  altar d’or e ungüent e timiama de  bona odor, 38 e tenda a l’entrant del  
Lv 27,14  lo sacerdot aquella si és  bona o mala, e segons lo preu que per  
Ex 30,34 E dix nostro Senyor a Moysès: –Prin  bonas odors de stacte e de unicle e de  
Ex 40,25  24 [*] 25 [*] sobre l’encens de  bonas odors, axí com Déu havia manat a  
Lv 22,27 en lo die vuytè d’equí avant seran  bons a oferir al Senyor. 28 E bou e ovella 
Lv 19,29  Senyor. 29 »No metràs ta filla al  bordell, per tal que la terra no sia sutze 
Ex 26,11  ab l’altre [*]. 11 L fermays o  botons de matall ab los quals sían  
Lv 25,9  anys, 9 e feràs cornar la  botzina en lo setèn mes, en lo desèn die  
Lv 25,9  die de perdonament tochareu la  botzina en tota la universa terra vostre.  
Ex 20,17  ni lo servent ni la serventa ni lo  bou ni l’aze, no res que ell haja. 18 E  
Ex 21,28  lexerà anar franchs. 28 »E si lo  bou ab son corn ferirà home o fembre [*],  
Ex 21,28  corn ferirà home o fembre [*], lo  bou serà mort ab pedres e no menig negú de 
Ex 21,28  negú de sa carn, mas lo senyor del  bou no haurà mal. 29 E si lo bou haurà  
Ex 21,29  del bou no haurà mal. 29 E si lo  bou haurà acostumat de ferir, d’hir o de  
Ex 21,29  amagat e auciu hom o fembra, lo  bou serà mort ab pedres e lo senyor del  
Ex 21,29 serà mort ab pedres e lo senyor del  bou tembé; 30 e si hom lo volia dar per  
Ex 21,32  besants de argent al senyor, e lo  bou serà mort ab pedres. 33 E si negú obre 
Ex 21,33  o cisterna e no la cobre e hy chau  bou o aze, 34 lo senyor de la sija o  
Ex 21,35 e ço qui hy morrà serà seu. 35 E si  bou strany nafre a l’altre e aquell mor,  
Ex 21,35 a l’altre e aquell mor, vendran lo  bou viu e pertir-s’han lo preu en si e  
Ex 21,36  cos del mort. 36 E si sabia que lo  bou fos feridor ab corn e no’l guarda son 
Ex 21,36  e no’l guarda son senyor, retrà  bou per bou e rebrà lo cos entrega. 22,Tit 
Ex 21,36 ·l guarda son senyor, retrà bou per  bou e rebrà lo cos entrega. 22,Tit Capítol 
Ex 22,1  Capítol XXVII 1 E si negú furta  bou o ovella e la auciu o la ven, V bous  
Ex 22,4  troba ço que ha furtat [*], o sia  bou o aze o ovella, al doble ho smenarà. 5 
Ex 22,9  cose de son proÿsme, 9 en engan en  bou ni en aze [*] ni en vestir; [*] e si  
Ex 22,10  10 »E si algú comana a son proÿsme  bou o aze o ovella o altre bestiar en  
Ex 23,4  mercè en judici. 4 »Si acorres al  bou de ton amich o aze arrant, amena’l  
Ex 23,12 VII reposaràs, per ço que rapòs ton  bou e ton aze e lo fill de ta serventa e  
Lv 1,2  Senyor, de sas bísties, ço és, de  bou o de ovella, oferreu sacrificis. 3 »Si 
Lv 9,2  a Aron: 2 –Pren I vadell fill de  bou per peccat e I ariet en holocaust, e  
Lv 9,4 sían sens màcula en holocaust, 4 lo  bou e l’ariet per pacificament, e  
Lv 9,18 holocaust del matí. 18 E degollà lo  bou e l’ariet en sacrifici pacificable  
Lv 9,19  l’altar entorn. 19 E lo sèu del  bou e la coha de l’ariet e los ronyons ab 
Lv 17,3 hom dels fills d’Irrael que ociurà  bou o ovella o cabra en la albergade o  
Lv 22,23  altar. 23 »E porà oferir de grat  bou o ovella que haja talladas las orellas 
Lv 22,28 seran bons a oferir al Senyor. 28 E  bou e ovella no degollareu en un die ab  
Lv 27,26  pot santifichar ni prometre, sia  bou sia ovella, car de nostro Senyor són.  
Ex 9,3 los àzens e sobre los cavalls e los  bous e las ovellas pastilència fort gran,  
Ex 20,24  [*], vostres ovellas e vostros  bous en tot loch on haurà memòria del meu  
Ex 22,1 bou o ovella e la auciu o la ven, V  bous pagarà per I, e IIII ovellas, per  
Ex 22,30  nat de tos fills ma deràs, 30 e de  bous e de ovellas axí matex feràs: VII  
Ex 34,3 acost en tot lo munt, ne ovellas ni  bous no hy pasturen. 4 E tallà Moysès II  
Ex 34,19  de totas las qui han ànima, axí de  bous com de ovellas meu serà. 20 Lo primer 
Lv 3,1  serà lur do, axí com de  bous, aquell que sacrificharà, sia mascle  
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Lv 7,23  als fills d’Irrael: »Lo sèu dels  bous e de las ovellas e de las cabres no  
Lv 22,19  mascle menys de màcula de vostros  bous o de vostres ovellas o de vostres  
Lv 22,21  Déu, o oferrà sos vots [*], axí de  bous com de ovellas e de cabres, oferrà- 
Lv 22,27  Senyor Déu a Moysès dient: 27  –Bous e ovellas e cabres, com nats seran,  
Lv 27,32  del preu en aquellas dècimes. 32  Bous e ovellas e cabres que passen sots la 
Ex 1,14 amargor lur vida per obres dures de  brach e de teula e de rejola, e per altres 
Lv 14,42 on són levades aquellas, e ab altre  brach ferà axelbar la terra de la casa. 43 
Ex 28,4  gonella de li streta, e sidarim e  braguer. E feran vestits sants a Aron, ton 
Ex 28,39  de bis, e feràs tiara de bis, e  braguer de obra polida, 40 però  
Ex 29,5 reonal, e strènyer-ho-has ab lo  braguer; 6 e poseràs la tiara en son cap e 
Ex 29,8  de gonellas de li, e senyràs ab  braguer, 9 a Aron e a sos fills, e posar- 
Lv 8,7 li lo vestiment de bisbe de li e lo  braguer, e vestí a ell lo pali e demunt li 
Ex 39,27  e mitres ab coronetas de bis, 27 e  braguers de li, 28 e sinta de bis retort e 
Lv 8,13 ’ls de gonellas de li e sený a ells  braguers e posà en ells mitra, axí com  
Lv 16,4  4 e vista la gonella de li e  bragues de li per ço que amach ses  
Ex 28,40  als fills de Aron gonellas de li e  bragués e tiares, totas aquestas coses en  
Ex 25,35 ensemps VI són, prosseynt de la una  brancha. 36 E las sperulles e los canons  
Lv 23,40  die fruyts de arbres molt bells, e  brancha de palmers, e rams de fust que  
Lv 26,13  entorn de vosaltres e trenquí la  brancha del vostro jou e maní-vos ab  
Ex 25,31  »E feràs canalobres d’or net, las  branques de aquells e canons e anaps,  
Ex 6,6  dels egipcians, i us rembré en alt  bras, en judicis [*], 7 e us rembré en  
Ex 15,16  sobre ell por en granesa del teu  bras. Sían fets que no’s puguen moura com 
Lv 16,12  l’encencer e umple’l de las  brases de l’altar, e tenint-lo en la mà 
Ex 39,19  un a l’altre, 19 e éran strets al  breguer ajustades als anells fortment, e  
Lv 6,10  10 E lo sacerdot vista gonella e  bregues de li sobre sa carn, e pendrà la  
Ex 28,42  e fassen sacerdoci [*]. 42 E feràs  bregués de li per ço que cobren la carn de 
Ex 32,17  en las taulas. 17 E oyí Josuè lo  brogit del poble qui cridava, e dix a  
Ex 32,17  poble qui cridava, e dix a Moysès:  –Brogit de batalla oig en las albergades.  
Lv 13,6  la lebrozia e no crexerà en  brotant, munderà a ell, car ronya és, e  
Lv 11,22  terra, 22 menjar deveu, axi com és  bruc segons son genus, e attacus e  
Lv 26,25  25 e aduré sobre vosaltres spasa  brundent tallant lo meu fermament. E com  
Ex 12,9  foch; lo cap ab los peus e ab los  budells menjareu, mas la bocha no li  
Ex 29,17  moltó pertiràs en pessas, e los  budells e los peus levats poseràs sobre  
Ex 29,22  e la coha e lo sèu qui cobre los  budells, e la ret del fetge e II ronyons,  
Lv 1,9  ço qui s’acosta al fetge, 9 los  budells e los peus levats ab aygüe, e  
Lv 1,13  en què hom metrà foch, 13 e los  budells e los peus levaran ab aygüe, e lo  
Lv 4,11  ab lo cap e ab los peus e ab los  budells [*], 12 e ab tot lo romanent del  
Lv 8,21  lo foch, 21 levats primerament los  budells e los peus, e lo ariet tot ensès  
Lv 8,25 la coha e tot lo grex qui cobre los  budells [*] e los ronyons abdosos e los  
Lv 9,14  ab foch, 14 levats primerament los  budells e los peus ab aygüe. 15 E oferí- 
Ex 15,10  los auciurà.» 10 E lo teu spirit  bufà en la mar e cobrí-los; pesants  
Lv 13,2  sa cotna serà nada diversa color o  busanya o fístola o naxensa axí com de  
Lv 9,12  li la sanch de aquell, la qual ell  buydà entorn de l’altar e dessobre lo  
Lv 4,7  testament, e la sanch qui romandrà  buyderà en lo fonament de l’altar de l’  
Lv 14,17  17 e l’oli que romandrà en la mà  buyderà sobre l’estrem de la orella dreta 
Ex 23,15  de Egipte. E no aparràs devant mi  buyt. 16 »E la festa del mes de la tua  
Ex 34,20  fill de tos rembràs, e no aparràs  buyt devant mi. 21 »VI dies obreràs, al  
Ex 3,21 egipcians, e quant axireu no axireu  buyts, 22 mas demanarà la fembra a sa  
Ex 18,21  sían senyors de XXX, los altres de  C, e altres de L, e altres de X, 22 qui  
Ex 18,25  los uns de XXX, e los altres de  C, e los altres de L, e los altres de X,  
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Ex 27,9  de bis retort. En un costat tindrà  C colzos de lonch, 10 e XX colones ab  
Ex 27,11  aguiló haurà tendas en longuesa de  C colzos, e XX colonas, e los fonaments de 
Ex 27,18  18 Lo palau tendrà de longuesa  C colzos [*], e serà de bis retort e  
Ex 38,9  què havia tendas de bis retort de  C colzos, 10 e [*] colonas de aram ab lurs 
Ex 38,26  armats. 26 E hach-hi †per stat†  C besants d’argent de què hom féu los  
Ex 38,27  vel. 27 E los vazos fóran fets de  C [*], cascú de un besant. 28 E de  
Lv 26,8  8 e V de vosaltres perceguiran  C d’ells, e C de vosaltres perseguiran XM 
Lv 26,8  vosaltres perceguiran C d’ells, e  C de vosaltres perseguiran XM dels  
Ex 2,12  sos frares; 12 e com ell guardàs  ça e là e vis que no hy havia negú, ferí  
Lv 23,42 linatge qui és Yrrael staran en las  cabanas 43 per ço que diguen aquells que  
Lv 23,42  [*] 42 VII dies habitareu en las  cabanes e colreu la festa per VII dies, e  
Lv 13,21  lo prevere que no haurà en ella  cabell blanch, e ella no serà pus pregona  
Lv 13,25 lo sacerdot; e si en ella és tornat  cabell blanch e la vizió pregona més avant 
Lv 13,10  la conna serà color blancha e los  cabells mudats lur color e aquella carn  
Lv 13,30  més avall del cuyro e en ell  cabells roigs manuts haurà, ensutzat és,  
Lv 13,31  alsada agual de la conna, e los  cabells negres, tenga aquell per VII dies, 
Lv 13,32  si veurà que no sia sclatada e los  cabells seran en lur color e lo loch de la 
Lv 13,36  36 [*] la plaga uberta e [*] los  cabells mudats, apertament jutgerà ell  
Lv 13,37  37 e si la plaga starà plana e los  cabells negres, porà hom conèxer que és  
Lv 13,40  és munde. 40 »Hom a qui cauhen los  cabells del cap e és calbo, munde és. 41  
Ex 39,21 de sobremuscle tota de jacint, 21 e  cabès dessús e vora engir e entorn lo  
Ex 39,21  dessús e vora engir e entorn lo  cabès texida, 22 e dejús, [*] los peus,  
Ex 28,32  de jacint, 32 e haurà enmig de açò  cabets, e la vora entorn serà texida, axí  
Lv 3,12  a nostro Senyor. 12 »E si serà  cabra la lur oferta e oferran aquella a  
Lv 4,28  e que conega son peccat, ofira una  cabra neta, 29 e pos la mà sobre lo cap de 
Lv 5,6 e ofira una anyella del folch o una  cabra, e aorarà per ell lo sacerdot e per  
Lv 17,3 d’Irrael que ociurà bou o ovella o  cabra en la albergade o fore la albergade, 
Ex 36,14  14 E féu XI sagues de pèlls de  cabre e cobrí lo tabernacle. 15 Una saga  
Ex 25,4 II vegades tenyda, e bis e pells de  cabres 5 e pells de moltons rubrichades e  
Ex 35,6  cotó tint, e bis retort e pèlls de  cabres 7 e pells de moltons robricades  
Ex 35,23 cotó tint ni bis retort ni pèlls de  cabres, de grat ho donaven, totas pells de 
Ex 35,26  e vermelló e bis 26 e pèlls de  cabres; de grat ho donaven. 27 E los  
Lv 1,10  és la oferta de bísties, [*] o de  cabres, oferrà anyellat sens horresa, 11 e 
Lv 4,23  a nostro Senyor, I cabrit de las  cabres que sia net, 24 e pos la sua mà  
Lv 7,23 dels bous e de las ovellas e de las  cabres no menjareu; 24 lo sèu de las  
Lv 22,19  o de vostres ovellas o de vostres  cabres; 20 e si haurà màcula, no l’  
Lv 22,21  axí de bous com de ovellas e de  cabres, oferrà-lo menys de màcula per ço 
Lv 22,27  Moysès dient: 27 –Bous e ovellas e  cabres, com nats seran, VII dies seran  
Lv 27,32  dècimes. 32 Bous e ovellas e  cabres que passen sots la verga del  
Ex 12,5  Segons aquesta costuma pendreu un  cabrit. 6 E stojar-l’heu tro al Xèn die 
Ex 23,19  del Senyor Déu teu. »E no couràs  cabrit ab let de sa mare. 20 »Jo’t  
Ex 34,26  casa de Senyor Déu teu. »No couràs  cabrit ab let de sa mare. 27 E dix nostro  
Lv 4,23  ofira sacrifici a nostro Senyor, I  cabrit de las cabres que sia net, 24 e pos 
Lv 9,3  als fills d’Irrael: “Preneu I  cabrit per peccat e I vadell e I anyell de 
Lv 9,15  per lo peccat del poble. E pres lo  cabrit del sacrifici del poble e degollà  
Lv 16,8  cascun: un a Déu, e l’altre a  cabrit «na trematran». 9 E oferrà Aron  
Lv 16,10  a Déu per peccat, 10 e l’altre  cabrit, viu poserà devant Déu, e fassa  
Lv 16,15 orient. 15 »E com haurà degollat lo  cabrit per lo peccat del poble, scamp la  
Lv 16,18  e portarà la sanch del toro e del  cabrit e gitarà aquella sobre los corns de 
Lv 16,20  e l’altar, ladonchs ofira lo  cabrit viu. 21 E posada cascuna mà sobre  
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Lv 16,22  hom, 22 e portar-se-n’ha lo  cabrit sobre lo ceu cap totas las  
Lv 16,26  »E aquell qui haurà lexat anar lo  cabrit leverà sos vestiments e son cos en  
Lv 16,27  las albergades. 27 E lo toro e lo  cabrit que seran degollats per peccat e  
Lv 23,19 Senyor. 19 E oferreu l’anyell e lo  cabrit per lo peccat, e l’anyell de l’  
Ex 12,3  un anyell de las ovellas e dels  cabrits, per lus companyes e cases; 4 e si 
Lv 16,5 la moltitut dels fills d’Irrael II  cabrits per peccat e I moltó en holocaust; 
Lv 16,7  la casa sua. 7 E ferà star los II  cabrits devant Déu a la porta del  
Ex 28,21  los noms dels fills de Yrrael;  cade pedra serà entratellada per XII noms, 
Ex 28,14  ramembransa. 13 E feràs [*] 14 II  cadenas d’or molt pur qui s’ajusta la  
Ex 28,22  trips. 22 E feràs en lo recional  cadenas qui s’ajusten la una a l’altre,  
Ex 28,24  24 E ajusteràs en aquell loch  cadenas d’or qui són en los marges, 25 e  
Ex 28,25 25 e ajusteràs lo strem de aquellas  cadenas als II †xerubins† en la un e l’  
Lv 26,13 servísseu a ells, e qui trenquí las  cadenas entorn de vosaltres e trenquí la  
Ex 39,15 Yrrael [*]. 15 E feren en lo reonal  cadenetas qui s’ajustaven la una a l’  
Ex 39,17  del reonal, 17 per on penjaven II  cadenetas d’or qui ligaven los arpions  
Ex 11,5  fill de Farahó qui seu en la sua  cadira, tro al primer fill de la sua  
Ex 12,29  fill de Farahó qui seya en la sua  cadira, fins al primer fill de la cativa  
Ex 6,16  de Leví per lur perentiu: Gerson e  Cahat e Merarí. E los anys de Leví foren  
Ex 6,18 per lurs perentius. 18 Los fills de  Cahat: Ameran e Ysuar e Efron e Oziel. E  
Ex 6,18  e Oziel. E los anys de la vida de  Cahat foren CXXXIII anys. 19 Los fills de  
Lv 11,8 carns de aquells no menjareu e lurs  calabrines mortas no toqueu, car no nèdeas 
Lv 13,43  que és lebrozia que és nada en la  calba. 44 »E qualque home serà tochat de  
Lv 13,40 qui cauhen los cabells del cap e és  calbo, munde és. 41 [*] 42 mas ci en la  
Ex 27,3  lo de aram. 3 E feràs dejús d’ell  calderas per rebre la cendra, e tesores e  
Ex 38,3 lurs uzos diversos vaxells de aram,  calderas e tesoras, arpes e arpions e  
Lv 6,21 la paella ab oli, e oferran aquella  calenta en odor de suavetat a nostro  
Ex 20,21  luny, e Moysès acostà’s en la  calija on era nostro Senyor. 22 E dix  
Ex 24,16  VIIèn die apellà’l del mig de la  calija. 17 E era la ballesa de la glòria  
Lv 10,3  glorifichat. E com ho oyí Aron,  callà. 4 E apellà Moysès Mizahel e  
Ex 14,14 combatrà per vosaltres, e vosaltres  callareu. Capítol XVIIIIº 15 Dix nostro  
Ex 3,5 li: –No t’hich acostas. Leva’t lo  calsat de tos peus, car lo loch en què  
Ex 12,11  vostros ronyons senyireu, e ireu  calsats en vostros peus, e tendreu bastons 
Lv 6,2  la negarà o li’n ferà alguna  calúmpnia, 3 o la li metrà en cose perduda 
Lv 19,13  car jo sóm Senyor. 13 »No feràs  calúmpnia a ton proÿsme ni no opremes a  
Ex 6,14  fills de Yrrael foren: Enoch e  Calvesron e Carní. 15 Aquests són los  
Lv 13,42  munde és. 41 [*] 42 mas ci en la  calvura o en lo cugurós serà blancha color 
Lv 7,33  de Aron hauran en la 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  abdosos e los lombles pres, e la  cama dreta. 26 E pres de la cistella del  
Lv 10,14  mi. 14 E lo pits que és ofert e la  cama qui és depertida menjareu en lo loch  
Lv 10,15  fills d’Irrael, 15 enaxí que la  cama e lo pits e lo sèu qui crema en l’  
Lv 21,19  ne sia afollat lo peu o la mà o la  cama, 20 ni serà geperut o leganyós, o si  
Lv 27,10  àvol ni mal per bo, car si ell lo  cambiarà, e aquell que és cambiat e aquell 
Lv 27,10 si ell lo cambiarà, e aquell que és  cambiat e aquell per què és cambiat serà  
Lv 27,10  que és cambiat e aquell per què és  cambiat serà concegrat a nostro Senyor. 11 
Lv 27,33  33 No tries ni bo ni mal, ne serà  cambiat per altre cose, car si algú ho  
Lv 11,30  genus, 30 e dragó e sergantana e  cameleon e luert e cocodilus; 31 tots  
Lv 11,4 ungle, mas no serà fesa, axí com lo  camell e d’altres, no menjareu de  
Ex 9,3  los teus camps, e sobre los teus  camells e sobre los àzens e sobre los  
Lv 9,21 sèu 21 ab los pits d’aquells e las  cames dretas, depertí Aron e alsà-ho  
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Ex 29,5  Aron de sos vestits, ço és, de  camisa e de gonella e de sobremuscle e de  
Ex 9,19  ton bestiar e tot ço que has al  camp, car hòmens e bèsties [*] qui seran  
Ex 16,21  sí’s fonia lo qui restava al  camp, 22 e al VI die cullían-na al  
Ex 16,25  Senyor. No’n trobarà hom vuy al  camp. 26 VI dies ne haveu cullit, lo VII  
Ex 22,5  ho smenarà. 5 E si negú fa mal en  camp o en vinya e hy lexa son bestiar que  
Ex 22,5  stranya, tot ço que †menys† val en  camp o en vinya smanerà lo dan. 6 »E si  
Ex 22,6  los blats, aquells qui stan en lo  camp retran lo dan que lo foch haurà fet.  
Ex 23,11  menjar-ho-han las bísties del  camp. E axí hu feràs en la vinya e al teu  
Ex 23,16 la tua obra primera que salveràs al  camp. »E la festa primera a la axida de l’ 
Ex 23,16  hauràs ajustats tots los blats del  camp. 17 »III vegades l’any aperrà tot  
Lv 14,7  lo pardal viu que se’n vaja al  camp. 8 »E com l’home se levarà la  
Lv 14,53 haurà lexat anar lo perdal volar al  camp desliure, adorerà per la casa e serà  
Lv 17,5  d’Irrael, los quals ociuran en lo  camp per ço que sia santifichat nostro  
Lv 19,19  de bísties, ni no sembreràs ton  camp de diverses saments, ni portaràs  
Lv 25,3 Senyor. 3 »VI anys sembrareu vostre  camp e VI anys poderàs ta vinya e de grat  
Lv 25,12  en l’any jubileu, mas del  camp menjareu ço que serà en ell. 13 »En  
Lv 25,31  que no haja murs, e per dret de  camp la vendrà; si abans no serà remuda,  
Lv 27,16  aquella casa. 16 »E si prometrà  camp de la sua possació [*] serà concegrat 
Lv 27,17  en l’any jubileu secrificharà son  camp, serà stimat per aytant com porà  
Lv 27,19  19 E si aquell volrà rembre lo  camp aquell que ell promès, anedescha la  
Lv 27,22  de dret als sacerdots. 22 »Si  camp és comprat e no de las pocessions  
Lv 27,28 serà concegrat, sia home o animal o  camp, no’s deu vendre ni’s pot rembre. E 
Ex 8,13  de las cases e de las vilas e dels  camps, 14 e ajustaren-las en grans  
Ex 9,3  3 la mia mà serà sobre los teus  camps, e sobre los teus camells e sobre  
Ex 9,21 Déu lexà tots los seus servents als  camps e las bísties. Capítol XIII 22 E dix 
Ex 9,25  pedra [*] tot ço que trobà en los  camps, hòmens e bísties e herbas e arbres, 
Ex 10,5  e reuran tos los arbres dels  camps, 6 e compliran las tuas cases e dels 
Lv 25,11 segareu, car de grat germeneran los  camps, ne no cullau las promíssias de la  
Ex 6,15  e Sasín e Saer e Saül, fill de  Cana. Aquest és lo linatge de Simeon. 16  
Ex 3,17  de Egipte e us aport en terra de  Canahan, de l’heteu e amoreu [*] e aveu e 
Ex 6,4 covinensa que’ls donàs la terra de  Canahan, terra de lur palegrinació en què  
Ex 15,15 enfortiren-sa tots los stadans de  Canahan 16 e vingue sobre ell por en  
Ex 16,35  tro que tocharen las pertides de  Canahan. 36 E gòmor, ço és, una de  
Lv 14,34  –Com sereu intrats en la terra de  Canahan, la qual jo deré a vosaltres en  
Lv 18,3 ni segons la costuma de la regió de  Canahan, a la qual jo dech amanar a  
Lv 19,23  »Com sereu entrats en la terra de  Canahan e plantareu en ella arbres portant 
Lv 25,38  que donàs a vosaltres la terra de  Canahan per ço que fos vostre Déu. 39 »E  
Ex 2,5  suas massipas anaven per mig de la  canal. E quant hach vista la sistella [*], 
Ex 25,34  devant l’asta, 34 mas en aquell  canalobre seran IIII anaps en manera de  
Ex 25,37  37 E feràs VII crazolas sobre lo  canalobre perquè luèscan e poseràs  
Ex 25,39  d’or molt pur. 39 Tot lo pes del  canalobre ab tots los seus vexells haurà I 
Ex 26,35  sobre lo vel e quantre la taula lo  canalobre [*], car la taula starà de la  
Ex 31,8  8 e la taula e sos vaxells, e lo  canalobre fort bell ab los ceus vaxells, e 
Ex 35,14 ab forrellats [*], i pans [*], 14 e  canalobre e las lumenàries [*], e oli a  
Ex 37,17  hom ofer los sacrificis. 17 E féu  canalobre d’or molt pur [*], e del seu  
Ex 37,19  de VI abres que axien del fust del  canalobre. 20 E en aquell havia IIII  
Ex 37,24  pur. 24 E pesava I besant d’or lo  canalobre ab tots sos vexells. 25 E féu  
Ex 40,4  la taula [*] sobre ella [*]. Lo  canalobre starà ab sas luernas. 5 E l’  
Ex 40,22  Senyor a Moysès. 22 E posà lo  canalobre al tabernacle del testimoni a la 
Lv 24,4  vostres generacions. 4 E sobre lo  canalobre que és molt pur posa ellas  
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Ex 25,31 [*] devant mi tostemps. 31 »E feràs  canalobres d’or net, las branques de  
Ex 39,36  ab vaxells e ab pans [*], 36 e ab  canalobres e ab luernas e lurs obres ab  
Ex 2,16  a poar aygüe, e complíran las  canals e volían abeurar lo bestiar de lur  
Ex 3,8  què corre let e mel, la terra del  cananeu e hateu e amoreu e cerezeu e aveu  
Ex 13,5  Déu vos haurà donada la terra del  cananeu e de l’heteu e de l’amoreu e de  
Ex 13,11 Senyor te haurà mès en la terra del  cananeu, axí com jurà a tu e a tos pares,  
Ex 23,23 amoreu e lo heteu e lo farizeu e lo  cananeu [*] e lo gebuzeu; jo destroyré per 
Ex 23,28  que reposeràs l’aveu e la por al  cananeu e a l’heteu e l’aveu abans que  
Ex 33,2  tu l’àngel per ço que git lo  cananeu e amoreu e hateu [*] e gebuzeu  
Ex 34,11  vuy devant ta cara lo amoreu e  cananeu e gebuzeu e heteu e farizeu e  
Lv 8,31  menjau, los quals són en lo  canastell, axí com manà a mi lo Senyor  
Ex 30,27  27 e la taula ab sos vaxells, e lo  canelobre e sos aÿnaments, e l’altar de  
Lv 8,2  vadell per peccat e II moltons e I  canestell de pa alís, 3 e ajustaràs tot lo 
Ex 25,33  a manera de nou, e en l’altre  canó, sperulles e liris. Aquesta serà la  
Ex 25,31  or net, las branques de aquells e  canons e anaps, pedres patitas e liris, d’ 
Ex 25,32  e liris, d’ell prosseynt. 32 VI  canons axiran dels costats, III de la un  
Ex 25,33  a manera de nou en cascuns dels  canons, e las pedres ensemps e los liris,  
Ex 25,33 e liris. Aquesta serà la obra de VI  canons que partiran devant l’asta, 34 mas 
Ex 25,35  liris. 35 La sperulle dessots II  canons per III lochs, qui ensemps VI són,  
Ex 25,36  brancha. 36 E las sperulles e los  canons de aquell seran tots ab martell  
Ex 22,31  menjades, mas gitar-la-heu als  cans. 23,Tit Capítol XXVIII 1 »No rebràs  
Ex 15,1  Moysès als fills d’Irrael aquest  cant a nostro Senyor: [*] gloriosament és 
Ex 15,1  15,Tit Capítol XX 1 Adonchs  cantà Moysès als fills d’Irrael aquest  
Ex 32,18  a fugir, mas de hòmens qui  càntan. 19 E quant se foren acostats a las 
Ex 15,21 aprés ella [*] ab aldufs, 21 ab què  cantaren e dèyan: Cantem a nostro Senyor,  
Lv 23,41  devant lo Senyor Déu vostro. 41 E  cantareu la sotlempnitat d’aquell per VII 
Ex 15,21 aldufs, 21 ab què cantaren e dèyan:  Cantem a nostro Senyor, car gloriosament  
Ex 25,26 or, e posar-los-has en los IIII  cantons de aquella taula en cascun peu; 27 
Ex 30,23 mirra primera e triada D cicles, de  canyella la mitat, ço és, CCL sicles, de  
Ex 30,23  la mitat, ço és, CCL sicles, de  canyella [*], 24 e de càsia D cicles al  
Ex 12,9  en aygüe, mas rostit al foch; lo  cap ab los peus e ab los budells menjareu, 
Ex 15,13  ha’ls deguastats. 13 Tu fores  cap nostre e ells temían al poble que  
Ex 16,16  a I die, una masura per cascun  cap, segons lo nombre de vostres ànimas  
Ex 19,20  munt [*] e apellà Moysès lasús del  cap del munt; e quant hi fou pujat 21 dix  
Ex 26,4 ab V cordes de seda al costat, e al  cap de las cortinas haurà cordes perquè  
Ex 26,12  la mitat d’ell cobriràs lo derrer  cap del tabernacle, 13 e I colzo penjarà  
Ex 29,6  6 e poseràs la tiara en son  cap e la mirra santa sobre la tiara, 7 e  
Ex 29,7 oli de la unció scamparàs sobre son  cap, e en aquesta costuma consegrar-s’  
Ex 29,10  fills poseran lurs mans sobre lo  cap d’ell. 11 E sacrificar-l’has  
Ex 29,15  15 »E pendràs un moltó, e sobre lo  cap d’ell posarà Aron e sos fills las  
Ex 29,17  las carns trenchades e sobre son  cap, 18 e oferràs tot lo moltó ab ancens  
Ex 29,19  »E pendràs altre moltó e sobre lo  cap d’ell Aron e sos fills poseran lurs  
Ex 32,9 –Jo veig que aquest poble és de dur  cap; 10 lexe’m que la mia fortsa sa  
Ex 33,3  ab tu, que lo poble és de dur  cap, que per ventura jo no’l destroýs en  
Ex 33,5  fills de Yrrael: Poble és de dur  cap. Una vegada pujaré enmig de tu e  
Ex 34,2 al munt de Sinaý. E staràs ab mi al  cap del munt; 3 e negú no hy puig ab tu ni 
Ex 34,9  ab nós, car lo poble és de dur  cap, e que tolgues las nostras iniquitats  
Ex 37,8 l’altre de l’oracle: 8 un a l’un  cap e l’altre a l’altre cap de l’oracle 
Ex 37,8  a l’un cap e l’altre a l’altre  cap de l’oracle [*], 9 qui stanien lurs  
Lv 1,4  4 e posarà las mans sobre lo  cap del sacrifici e serà plasent e  
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Lv 1,8  especejats, ço és a saber, lo  cap e tot ço qui s’acosta al fetge, 9 los 
Lv 1,12  e pertiran los membres, ço és, lo  cap e tot ço qui s’acosta al fetge, e  
Lv 1,15  a l’altar, e torcerà-li lo  cap al coll axí que sia trencat lo cuyro,  
Lv 3,2  Senyor. 2 E pos la mà sobre lo  cap de son sacrifici, e degollarà aquell  
Lv 3,8  Senyor, 8 posen la mà sobre lo  cap de lur sacrifici, e puxs degoll-lo  
Lv 3,13  Senyor, 13 pos la sua mà sobre lo  cap de aquella e degoll-la a la intrada  
Lv 4,4  Senyor e posarà la sua mà sobre lo  cap de aquell e degollar-l’ha devant  
Lv 4,11  11 E la pell e totas carns ab lo  cap e ab los peus e ab los budells [*], 12 
Lv 4,15  vells d’Irrael las mans sobre lo  cap de aquell devant lo Senyor, e com lo  
Lv 4,24  net, 24 e pos la sua mà sobre lo  cap de aquell, e puxs degoll-lo en lo  
Lv 4,29 cabra neta, 29 e pos la mà sobre lo  cap de sa oferena, la qual és per peccat,  
Lv 4,33  sia nèdea, 33 e pos la mà sobre lo  cap de aquella e degoll aquella en lo loch 
Lv 5,8  per lo peccat, e plom-li lo  cap de la part del servigal axí que li  
Lv 8,9  9 E posà-li la sàvena en lo  cap, e en lo frontal de aquella posà la  
Lv 8,12  a ells. 12 E gità oli sobre lo  cap de Aron e untà’l e consegrà’l. 13 E  
Lv 8,14 sos fills posaren las mans sobre lo  cap de aquell, 15 e degollà aquell. E pres 
Lv 8,18  I ariet en holocaust, e sobre lo  cap de aquell posaren Aron e sos fills  
Lv 8,20  ariet desmembrà per membres, e lo  cap e la frexura e lo sèu mès en lo foch,  
Lv 8,22  e posaren lurs mans sobre lo  cap de aquell Aron e sos fills. 23 E com  
Lv 9,13  depertir ell per membres ab lo  cap e cascun membre oferiren en aquell, e  
Lv 13,12 la conna e cobrirà tota la carn del  cap tro als peus, e açò serà a vista dels  
Lv 13,29 és de foch. 29 »Hom ho fembra en lo  cap del qual o en la barba naxerà  
Lv 13,30  ensutzat és, car lebrós és de  cap e de la barba. 31 E si veurà la plaga  
Lv 13,40  »Hom a qui cauhen los cabells del  cap e és calbo, munde és. 41 [*] 42 mas ci 
Lv 13,45 se vestimenta depertida e irà ab lo  cap nuu e la vestidura que porterà serà  
Lv 14,9  9 e en lo die setè rague’s lo  cap e la barba [*] e los pèls del cos, e  
Lv 14,18  per la colpa, 18 e sobre lo  cap d’aquell. 19 E pregarà per aquell  
Lv 14,29  en la sua mà sinestre git sobre lo  cap del purificat a perdonar sobre ell  
Lv 15,19 de son temps haurà flux de sanch al  cap del mes, sia depertida per VII dies.  
Lv 16,4  de li e una sàvena de li sobre lo  cap, car aquestas són santas vestiduras  
Lv 16,21  21 E posada cascuna mà sobre lo  cap d’aquell, confessarà totas las  
Lv 16,21 com haurà feta la pregària sobre lo  cap de aquell, enviar-l’ha al desert  
Lv 16,22 -se-n’ha lo cabrit sobre lo ceu  cap totas las iniquitats lurs en terra  
Lv 19,27  sortajarets, 27 ni raurets vostre  cap en radon ni raureu vostra barba, 28 e  
Lv 19,32 lo Senyor Déu vostro. 32 »Devant lo  cap chanut te levaràs, e honra la persona  
Lv 21,5 no serà ensutzat. 5 No’s raguen lo  cap ni la barba ni en lurs carns no fassen 
Lv 21,10  major entre sos frares, sobre lo  cap del qual és gitat untament d’oli e  
Lv 21,10  vestidures, no descobre lo ceu  cap ne no squins las suas vestidures, 11 e 
Lv 24,14  flastomia posen lurs mans sobre lo  cap de aquell, e alepiden-lo tot lo  
Ex 13,21 en columpna de foch, per ço que fos  capdell de la lur via. 22 E may no’ls  
Lv 13,45  que porterà serà contexta ab lo  capiró ensemps, e clemar-s’ha al  
Ex 1,Tit  qui és apellat Èxodus. 1,Tit  Capítol primer 1 Aquests són los noms  
Ex 2,Tit  lo flum, e la fembra stojau. 2,Tit  Capítol sagon 1 Aprés isqué un baró de la  
Ex 2,10  car dix: «D’aygüe l’he pres.»  Capítol terç 11 E en aquells dies, pus que 
Ex 3,Tit  de Yrrael e desliurà’ls. 3,Tit  Capítol quart 1 E Moysès paxia las ovellas 
Ex 4,Tit fillas, e despullareu Egipte. 4,Tit  Capítol quint 1 Respòs Moysès: –No’m  
Ex 5,Tit lur aflicció, e dins aoraven. 5,Tit  Capítol VI 1 Aprés açò intraren Moysès e  
Ex 6,Tit  Senyor, no’l desliurist? 6,Tit  Capítol VII 1 E dix nostro Senyor a  
Ex 6,12  e majorment com no sia circuncís?”  Capítol VIII 13 E parlà nostro Senyor a  
Ex 7,Tit  Senyor: –No sé parlar [*]. 7,Tit  Capítol VIIIIº 1 Dix nostro Senyor a  
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Ex 7,16  e no ho volguist fer tro ara.  Capítol X 17 »Açò diu nostro Senyor: “En  
Ex 8,Tit  farits los flums de Egipte. 8,Tit  Capítol XI 1 E dix nostro Senyor a Moysès: 
Ex 8,31  poble, que no n’hi romàs neguna.  Capítol XII 32 Fou agreujat lo cor de  
Ex 9,21  servents als camps e las bísties.  Capítol XIII 22 E dix nostro Senyor a  
Ex 10,Tit  manat per mà de Moysès. 10,Tit  Capítol XIIII 1 E dix nostro Senyor a  
Ex 11,Tit veuré de vuymés la tua cara. 11,Tit  Capítol XV 1 E dix nostro Senyor a Moysès: 
Ex 12,Tit fills de Yrrael de sa terra. 12,Tit  Capítol XVI 1 E nostro Senyor dix a Moysès 
Ex 13,Tit  fort mà per lurs companyes. 13,Tit  Capítol XVII 1 E parlà lo Senyor a Moysès  
Ex 14,Tit  tot lo poble de Yrrael. 14,Tit  Capítol XVIII 1 E parlà nostro Senyor a  
Ex 14,14  vosaltres, e vosaltres callareu.  Capítol XVIIIIº 15 Dix nostro Senyor a  
Ex 15,Tit  e a Moysès lo seu servidor. 15,Tit  Capítol XX 1 Adonchs cantà Moysès als  
Ex 16,1 del segon mes que axiren de Egipte.  Capítol XXI 2 Tot lo poble de Yrrael  
Ex 17,Tit generacions sdevenidores. Ex 17,Tit  Capítol XXII 1 Tota la moltitut dels fills 
Ex 18,Tit  per totas generacions. 18,Tit  Capítol XXIII 1 Quant hach oÿt Getró,  
Ex 19,Tit  sogre, [*] en la sua terra. 19,Tit  Capítol XXIIII 1 E al tercer mes quant fou 
Ex 20,Tit poble e comptà’ls-ho tot. 20,Tit  Capítol XXV 1 E parlà nostro Senyor totas  
Ex 21,Tit no sia manifestament vista.” 21,Tit  Capítol XXVI 1 »Aquests són los judicis  
Ex 22,Tit  bou e rebrà lo cos entrega. 22,Tit  Capítol XXVII 1 E si negú furta bou o  
Ex 23,Tit  gitar-la-heu als cans. 23,Tit  Capítol XXVIII 1 »No rebràs veu de  
Ex 24,Tit  cose ta seria gran scàndol. 24,Tit  Capítol XXVIIIIº 1 E a Moysès dix así  
Ex 25,Tit  allí XXXX dies e XXXX nits. 25,Tit  Capítol XXX 1 E parlà nostro Senyor a  
Ex 26,Tit  tu en lo munt és demostrat. 26,Tit  Capítol XXXI 1 »Lo tabernacle axí serà  
Ex 27,Tit  or e los fonaments de aram. 27,Tit  Capítol XXXII 1 »E feràs l’altar de fust  
Ex 28,Tit  dels fills d’Irrael. 28,Tit  Capítol XXXIII 1 »E ajustaràs a tu Aron,  
Ex 29,Tit  la sua sament aprés d’ell. 29,Tit  Capítol XXXIIII 1 »Mas açò feràs quant  
Ex 30,Tit  sóm lo Senyor Déu d’ells. 30,Tit  Capítol XXXV 1 »E feràs altar a sacrificar 
Ex 30,16  e hage mercè a las ànimas d’ells.  Capítol XXXVI 17 E parlà nostro Senyor a  
Ex 31,Tit  perirà dels seus pobles. 31,Tit  Capítol XXXVII 1 E parlà nostro Senyor a  
Ex 32,Tit  scritas ab lo dit de Déu. 32,Tit  Capítol XXXVIII 1 E viu lo poble que  
Ex 33,Tit  del vadell que féu Aron. 33,Tit  Capítol XXXVIIIIº 1 Parlà nostro Senyor a  
Ex 34,Tit  mia cara veura no la poràs. 34,Tit  Capítol XXXX 1 »Despuys [*] talla II  
Ex 35,Tit sa cara com parlava ab ells. 35,Tit  Capítol XXXXI 1 E quant fou ajustada tota  
Ex 36,Tit totas coses [*] que tròpien. 36,Tit  Capítol XXXXII 1 E [*] Bezelael e Holiap,  
Ex 37,Tit V vazos d’aquellas de aram. 37,Tit  Capítol XXXXIII 1 E féu Bezelael archa del 
Ex 38,Tit fort neta cose de †punyent†. 38,Tit  Capítol XXXXIIII 1 E féu altar de  
Ex 39,Tit  e del palau engir. 39,Tit  Capítol XXXXV 1 Mas de jacint e de porpre  
Ex 40,Tit obra era acabada, beneý’ls. 40,Tit  Capítol XXXXVI 1 E parlà nostro Senyor a  
Lv 1,Tit  qui és apellat Levítich. 1,Tit  Capítol primer 1 E nostro Senyor apellà  
Lv 2,Tit  e oferta de suau odor a Déu. 2,Tit  Capítol sagon 1 »La ànima quant oferrà a  
Lv 3,Tit  és a nostro Senyor Déu. 3,Tit  Capítol terç 1 »E si degolladura de  
Lv 4,Tit  oferreu sobre l’altar. 4,Tit  Capítol quart 1 E parlà nostro Senyor Déu  
Lv 5,Tit lurs peccats seran perdonats. 5,Tit  Capítol quint 1 »E si ànima peccarà e oyrà 
Lv 6,7  aquell per cascuna cose que peccà.  Capítol VI 8 E parlà nostro Senyor Déu a  
Lv 7,Tit  mas en foch sia cremat. 7,Tit  Capítol VII 1 Aquesta és la lig de [*] la  
Lv 8,Tit  Déu en lo desert de Sinaý. 8,Tit  Capítol VIII 1 E parlà nostro Senyor a  
Lv 9,Tit axí com a mi és manat. 36 [*] 9,Tit  Capítol VIIIIº 1 E com foren complits VII  
Lv 10,Tit  -se sobre lurs cares. 10,Tit  Capítol X 1 E Nadab e Abiüd, fills de  
Lv 11,Tit Moysès, rabé la satisfacció. 11,Tit  Capítol XI 1 E parlà nostro Senyor a  
Lv 12,Tit  menjar e què deveu lexar. 12,Tit  Capítol XII 1 E parlà nostro Senyor Déu a  
Lv 13,Tit sacerdot e axí serà mundade. 13,Tit  Capítol XIII 1 E parlà nostro Senyor a  
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Lv 14,Tit  deguen mundar o condempnar. 14,Tit  Capítol XIIII 1 E parlà nostro Senyor Déu  
Lv 15,Tit  qui és munde o inmunde. 15,Tit  Capítol XV 1 E parlà nostro Senyor Déu a  
Lv 16,Tit  hòmens que jauhen ab ellas. 16,Tit  Capítol XVI 1 E parlà nostro Senyor a  
Lv 17,Tit  nostro Senyor Déu a Moysès. 17,Tit  Capítol XVII 1 E parlà nostro Senyor a  
Lv 18,Tit  aporterà la sua iniquitat. 18,Tit  Capítol XVIII 1 E parlà nostro Senyor Déu  
Lv 19,Tit jo sóm lo Senyor Déu vostro. 19,Tit  Capítol XVIIIIº 1 E parlà nostro Senyor a  
Lv 20,Tit Jo sóm lo Senyor Déu vostro. 20,Tit  Capítol XX 1 E parlà nostro Senyor Déu a  
Lv 21,Tit  d’aquells sia sobre ells. 21,Tit  Capítol XXI 1 E dix nostro Senyor Déu a  
Lv 22,16  Jo sóm lo Senyor que us santifich.  Capítol XXII 17 E parlà nostro Senyor Déu  
Lv 23,8  obra servil no serà feta en ell.  Capítol XXIII 9 E parlà nostro Senyor a  
Lv 24,Tit  de nostro Senyor. 24,Tit  Capítol XXIIII 1 E dix nostro Senyor Déu a 
Lv 25,Tit Senyor havia manat a Moysès. 25,Tit  Capítol XXV 1 E parlà nostro Senyor Déu a  
Lv 26,Tit  terra de Egipte en mà fort. 26,Tit  Capítol XXVI 1 »Jo sóm lo Senyor Déu  
Lv 27,Tit  en lo munt de Sinaý [*]. 27,Tit  Capítol XXVII 1 E parlà nostro Senyor Déu  
Ex 14,7 de tots los carros de Egipte, e los  caps de tota la host. 8 E endureý nostro  
Ex 26,32  seran deurades e hauran los  caps d’or, mas los fondaments d’argent.  
Ex 26,37 aduran hom las tendas, e hauran los  caps d’or e los fonaments de aram. 27,Tit 
Ex 27,10  fonaments de aram, qui hauran los  caps d’argent e lurs entretalladuras. 11  
Ex 27,11  e los fonaments de aram, e los  caps d’argent ab lurs entretalladures. 12 
Ex 27,17  entorn de launes d’argent e de  caps de argent e fondaments de aram. 18 Lo 
Ex 36,36 fust de setim, e deurà-las ab los  caps e féu los vazos d’elles d’argent.  
Ex 36,38 bis retort [*], 38 e V colones ab V  caps que cobrí d’or, e féu-na V vazos  
Ex 38,5  fuzos IIII anells per altres tants  caps del ret a metra dins rodellas a  
Ex 38,10  colonas de aram ab lurs vazos; als  caps de las colones e totas las  
Ex 38,11  havia tendas de colonas e vazos e  caps de colonas de aquella matexa manera  
Ex 38,12  de aram ab lurs vazos, e los  caps de las colonas éran [*] d’argent; 13 
Ex 38,17  las colonas éran de argent, e los  caps d’ellas ab lurs entretellaments, d’ 
Ex 38,19  intrada, ab basses de aram, e los  caps e las entratelladures éran d’argent, 
Ex 38,28 besant. 28 E de MDCCLXXV féu los  caps de las colonas e vestí-los de  
Ex 39,4  la una a l’altre costat dels  caps, 5 [*] ab aquellas colors, axí com  
Lv 10,6  los: –Vosaltres no tondreu vostros  caps ni squinsareu vostres vestidures per  
Ex 1,19  són axí com las altres de Egipte,  car ellas saben de levar infants e parexen 
Ex 1,21  lo poble e fou massa confortat, 21  car las madrinas teméran Déu [*]. 22 E  
Ex 2,10  afià’l e apellà son nom Moysès,  car dix: «D’aygüe l’he pres.» Capítol  
Ex 3,5  Leva’t lo calsat de tos peus,  car lo loch en què stàs terra santa és. 6  
Ex 3,6  e Déu de Jacob. E Moysès girà’s,  car no gosava mirar ves Déu. 7 E dix  
Ex 4,10  pus que parles al teu servent,  car só de la pus embarassada lengüe. 11 E  
Ex 5,8  ells, e no’ls na aminvareu res,  car vegaven e per ço crídan e diuen: “Anem 
Ex 6,1  –Ara veuràs què faré a Farahó,  car per mans forts los lexaré e en mà fort 
Ex 6,8  e dar-la-us-he a posseyr,  car jo sóm Senyor.” 9 E comptà Moysès tot  
Ex 7,24 flum per haver aygüe que beguéssan,  car no podien beura de l’aygüe del flum,  
Ex 7,24  podien beura de l’aygüe del flum,  car tota era tornada sanch. 25 E foren  
Ex 8,23  entre lo meu poble e al teu,  car demà serà aquest senyal”. 24 [*] e  
Ex 9,14  Lexa mon poble que sacrifich, 14  car aquesta vegada trematré totas las mias 
Ex 9,16  e parireu de la terra, 16  car per ço t’he posat, que mostre en tu  
Ex 9,19  bestiar e tot ço que has al camp,  car hòmens e bèsties [*] qui seran  
Ex 9,30  sàpies que la terra de Déu és, 30  car jo sé que tu ni tos servents no temeu  
Ex 9,31  lo li e l’ordi perdut és, per ço  car l’ordi era vert e lo li ja floria; 32 
Ex 9,32 la tosella e lo forment no han mal,  car tardans éran. 33 E isqué Moysès [*] de 
Ex 10,1  Senyor a Moysès: –Entra a Farahó,  car jo he endureÿt lo seu cor e de sos  
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Ex 10,9  ovellas e ab nostre bestiar irem,  car és festa del Senyor Déu nostre. 10 E  
Ex 10,10  10 E respòs Farahó: –No sia axí,  car si lex a vosaltres e a vostres  
Ex 10,11  e sacrifichau a nostro Senyor,  car açò demanes. E sempre fóran gitats de  
Ex 12,11  mans; e menjar-l’heu tost,  car açò és Pascha, que vol dir “Passament  
Ex 12,15  no haurà levat en vostres cases,  car aquell qui menjarà lo pa levat,  
Ex 12,23  la porta de casa tro al matí, 23  car passarà nostro Senyor e ferirà los  
Ex 12,30  e fou fet gran crit en Egipte,  car no hy havia casa en què no hy hagués  
Ex 12,33  isqués lo poble de la terra yvàs,  car deya: «Tots morim!» 34 E aportà lo  
Ex 12,39 e féran pans alizos sots la cendra,  car no’ls podien fer levats, car los  
Ex 12,39  car no’ls podien fer levats,  car los egipcians los costrenguéran de  
Ex 13,2  axí de hòmens com de bèsties,  car totas coses són mias. 3 E dix Moysès  
Ex 13,9 nostro Senyor tostemps en ta bocha,  car en mà fort te tragué de Egipte; 10 e  
Ex 13,16 remembrament entre tos ulls, per ço  car nostro Senyor nos ha trets de Egipte  
Ex 13,17  terra dels filisteus qui és prop,  car cuydave’s que per ventura lo poble no 
Ex 14,13  de nostro Senyor que ferà vuy,  car los de Egipte qui ara veheu jamés no  
Ex 14,14 jamés no’ls veureu negun temps, 14  car nostro Senyor sa combatrà per  
Ex 14,25  los egipcians: –Fugiam a Yrrael,  car nostro Senyor se combat per ell  
Ex 15,19 Senyor regnerà per tostemps [*], 19  car lo cavall de Farahó ab sos carros e ab 
Ex 15,21  e dèyan: Cantem a nostro Senyor,  car gloriosament és fet gran; lo cavall e  
Ex 15,26  tu la langor que posí en Egipte,  car jo sóm Senyor senador teu. 27 E  
Ex 16,8  e que murmuràs quantre ell;  car nós, ¿qui som? Ni quantre nós no és  
Ex 16,9  -vos devant nostro Senyor,  car oÿt ha vostre murmurament.” 10 E com  
Ex 16,12  e al matí vos sadollareu de pa,  car jo sóm lo Senyor Déu vostre.” 13 E fou 
Ex 16,15  [*], que vol dir: «Què és açò?»,  car ells no sabían què era. E dix-los  
Ex 16,25  E dix Moysès: –Menjau vuy aquell,  car dissapte és de nostro Senyor. No’n  
Ex 17,6  porta en ta mà, e vé-te’n, 6  car jo’t mostraré allí devant tu la pedra 
Ex 17,7  dels fills d’Irrael, per ço  car temptaren nostro Senyor e diguéran:  
Ex 17,14 liura-ho en las orellas de Josuè,  car jo destroviré la mamòria de Amalech  
Ex 18,1 Moysès e a Yrrael son poble, per ço  car nostro Senyor havia tret Yrrael de  
Ex 18,9 que Déu havia fets a Yrrael, per ço  car lo havia tret de la mà dels egipcians, 
Ex 18,11 és gran sobre tots los déus, per ço  car argullós havia stat quantre ells. 12 E 
Ex 19,5  la mia covinensa, sereu mon poble,  car mia és tota la terra, 6 e vosaltres  
Ex 19,11  11 e sían aparallats al terç die,  car al terç die avellarà nostro Senyor  
Ex 19,23  pujar lo poble al munt de Sinaý,  car tu conjurist e has manat e dit: “Posa  
Ex 20,7  pendràs lo nom del teu Déu en va,  car nostro Senyor no haurà en aquell mercè 
Ex 20,11  strany qui sia dins tas portas, 11  car en VI dies féu nostro Senyor lo cel e  
Ex 21,21  I jorn o II, no haurà pena,  car haver és d’ell. 22 »E si los hòmens  
Ex 22,21  ’l fareu trist ni’l turmentareu,  car vosaltres fos stranys en terra de  
Ex 22,27  lo sol se colch ret-la-hy, 27  car aquell és sol lo vestir de sa carn de  
Ex 23,9  9 »E ab palagrí no seràs trist,  car vosaltres sabeu las ànimas dels strans 
Ex 26,35  quantre la taula lo canalobre [*],  car la taula starà de la part d’aguiló.  
Ex 29,14 defora totas las albergades, per ço  car és per lo peccat. 15 »E pendràs un  
Ex 29,22  sobre ells al costat dret, per ço  car és moltó de santificació, 23 e una  
Ex 29,25  de odor fort suau a nostro Senyor,  car oferta és d’ell. 26 E pendràs lo pits 
Ex 29,28  perdurable als fills de Yrrael,  car primers són e comensament de lurs  
Ex 29,33  L’estrany no’n menjarà,  car sants són. 34 E si roman de la carn  
Ex 29,34 ho-has ab foch; no seran menjades  car santifichades són. 35 »Ço que t’he  
Ex 29,46  per ço que jo stigués entre ells,  car jo sóm lo Senyor Déu d’ells. 30,Tit  
Ex 30,29  29 E santificar-ho-has tot,  car sants dels sants són: qui las tocharà  
Ex 30,32  sua composició no’n fereu altre,  car santificat és e sant serà a vosaltres. 
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Ex 30,37  no fareu en vostros usos,  car sant és a nostro Senyor; 38 car aquell 
Ex 30,38  car sant és a nostro Senyor; 38  car aquell qui’n ferà tal, per ço que us  
Ex 31,13 “Vejau que guardeu vostro dissapte,  car senyal és entre mi e vosaltres e  
Ex 31,17  senyal perdurable entre mi e ells,  car en VI dies féu Déu lo cel e la terra e 
Ex 32,1  e fé’ns déus qui’ns vage devant,  car no sabem què s’ha sdevengut a Moysès, 
Ex 32,22 –No s’enfellonescha lo meu senyor,  car tu conexs aquest poble, que és  
Ex 32,23  “Fé’ns déus qui’ns vàjan devant,  car no sabem què s’ha sdevengut a Moysès, 
Ex 32,25  Moysès lo poble qui era despullat,  car havia’l despullat Aron, car no sabia  
Ex 32,25  car havia’l despullat Aron,  car no sabia la horresa, e havia’l  
Ex 33,3  en la terra a on corre let e mel,  car jo no pujarè ab tu, que lo poble és de 
Ex 33,16  no’ns tragues de aquest loch, 16  car ¿en què porem saber, jo e ton poble,  
Ex 33,17  paraula que tu has parlada faré,  car has trobada gràcia devant mi, e he’t  
Ex 33,20  dix: –No poràs veura la mia cara,  car no la veurà hom vivent. 21 E puxes  
Ex 34,9  prech-te que vages ab nós,  car lo poble és de dur cap, e que tolgues  
Ex 34,24 Senyor Déu d’Irrael totpoderós, 24  car quant jo havia toltas las gents de ta  
Ex 36,7  cessaren de oferir dons 7 per ço  car ço que havían oferit hi bastava e hy  
Ex 40,33  Senyor Déu qui hy resplendia,  car la nuu ho havia tot cubert. 34 Car  
Lv 2,15  oli e encens porteràs demunt,  car oferta de nostro Senyor és; 16 de las  
Lv 2,16  e de l’oli, e de tot l’encens,  car sacrifici és a nostro Senyor Déu.  
Lv 4,21  -lo axí com lo primer vadell,  car per gran moltitut de peccats és. 22 »E 
Lv 4,24  nostro Senyor los holocausts,  car per peccat és. 25 E lo sacerdot bany- 
Lv 5,9  decórrer al fonament de l’altar,  car per peccat és; 10 e l’altre oferrà en 
Lv 5,11  oli, ni encens no n’hi pos gens,  car per peccat és. 12 E liura aquella al  
Lv 5,18  del peccat. Lo qual ador per ell,  car no sabent ho féu, e serà perdonat a  
Lv 5,19  ho féu, e serà perdonat a ell, 19  car per error s’era depertit del Senyor.  
Lv 6,17  17 e per ço no hy haurà lavat,  car la part [*] aquella és del Senyor. E  
Lv 6,29  mengen las carns d’aquell,  car sant dels sants és, 30 e tota oferena  
Lv 7,5  lo sacerdot perfum sobre l’altar,  car açò és perfum a nostro Senyor per la  
Lv 7,6  loch sant menjaran aquestas carns,  car sant és dels sants. 7 »E axí com per  
Lv 8,21  tot ensès sobre l’altar per ço  car era holocaust de suau odor a Déu, axí  
Lv 8,28  lo altar de l’holocaust per ço  car era consegració e oferta en odor suau  
Lv 8,33  lo temps de la vostra consegració,  car en VII dies és acabada la consegració, 
Lv 9,4  e oferreu cèmola mesclada ab oli,  car vuy aparrà a nós Déu.” 5 E aportaren  
Lv 10,9 en lo tabernacle del testimoni [*],  car manament és perdurable en las vostres  
Lv 10,12 aquell sens levat prop de l’altar,  car sant dels sants és. 13 E menjareu-lo 
Lv 10,13 13 E menjareu-lo en lo loch sant,  car dat és a tu e a tos fills dels  
Lv 10,14  tos fills e las fillas tuas ab tu,  car a tu e als teus fills són stojades de  
Lv 11,8 e lurs calabrines mortas no toqueu,  car no nèdeas són a vosaltres. 9 »E  
Lv 11,28  e serà no nèdeu entrò al vespre,  car totas aquestas coses seran comptades  
Lv 11,32  ’s fa obra, sia tenguda en aygüe,  car serà ensutzade entrò al vespre, e axí  
Lv 11,42  e ha molts peus [*], no’n menges,  car abominable és. 43 No vullau  
Lv 11,44  per ço que no siau inmundes, 44  car jo sóm lo Senyor Déu vostro. Siau  
Lv 11,44  lo Senyor Déu vostro. Siau sants,  car jo sóm sant. No ensutzeu las vostres  
Lv 11,45  qui’s moven sobre terra, 45  car jo sóm lo Senyor que aduguí a  
Lv 11,45 a vosaltres en Senyor. Sants sereu,  car jo sóm sant. 46 »Aquesta és la lig  
Lv 13,6  crexerà en brotant, munderà a ell,  car ronya és, e leverà l’home las suas  
Lv 13,6 leverà l’home las suas vestidures,  car nèdeu és. 7 »E si aprés que’l prevera 
Lv 13,11  lo sacerdot, e no enclourà aquell,  car inmunde és ell. 12 »E si florirà  
Lv 13,13  -l’ha per lebrozia nèdea per ço  car tota és tornada en blanchor; home és  
Lv 13,15 e serà comptat entre los no nèdeus,  car com la lebrozia se scampa no nèdea és. 
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Lv 13,28  és, e per amor de assò sia mundat,  car sichatricx és de foch. 29 »Hom ho  
Lv 13,30  roigs manuts haurà, ensutzat és,  car lebrós és de cap e de la barba. 31 E  
Lv 13,46  s’ha al sacerdot 46 per tostemps,  car labrós és e no nèdeu; e aquest  
Lv 14,13 al sacerdot pertanyen lo sacrifici,  car sant dels sants és. 14 »E pendrà lo  
Lv 15,3  3 E lavors sia jutjat aquest vici,  car tengut ne és, e en cascun remembrament 
Lv 16,2 cobre l’archa per ço que no muyre,  car jo aparexeré sobre la cuberta e açò en 
Lv 16,4 li e una sàvena de li sobre lo cap,  car aquestas són santas vestiduras las  
Lv 16,30 que palegrineja entre vosaltres, 30  car en aquest die és perdó vostre e encara 
Lv 17,11 e scamparé aquella de son poble, 11  car la ànima de la carn en la sanch és, e  
Lv 17,11  a perdonar sobre vostres ànimas,  car la sanch és en la ànima e perdonerà.  
Lv 17,14  aquella e cobre-la ab terra, 14  car la ànima de totas las carns és la  
Lv 17,14  de universes carns no menjareu,  car la ànima de tota carn és en sanch, e  
Lv 17,16  E aquesta orde los ferà mundes, 16  car si no leverà la sua vestimenta e lo  
Lv 18,7  pare e de ta mare no descobriràs,  car te mare és [*]. 8 »Ne descobriràs la  
Lv 18,8  vergonya de la muller de ton pare,  car vergonya de ton pare és. 9 »No  
Lv 18,10  fills, e de la néta de la filla,  car vergonya tua és. 11 »La vergonya de la 
Lv 18,12 vergonya de la sor de ton pare [*],  car carn és de ton pare. 13 »Ne la  
Lv 18,13 sor de ta mare no revalaràs, per ço  car és carn de ta mare. 14 »La vergonya de 
Lv 18,14  ni no t’acostaràs a sa muller,  car a tu se conjuny en parentesch. 15 »No  
Lv 18,15 descobriràs la vergonya de ta nora,  car muller és de ton fill, ne no  
Lv 18,16 vergonya de la muller de ton frare,  car vergonya és de ton frare. 17 »E la  
Lv 18,17 per ço que revelas la lur vergonya,  car carn són de aquells, e aytal com és no 
Lv 18,22  no useràs a manera de fembra,  car gran abominació és. 23 E no jauràs ab  
Lv 18,23  a bístie ne’s mescla ab ella,  car molt és gran letgesa. 24 »No us  
Lv 18,29 abans de vosaltres hi habitaven, 29  car tota ànima qui ferà alguna de aquestas 
Lv 18,30  ni no siau ensutzats en ells,  car jo sóm lo Senyor Déu vostro. 19,Tit  
Lv 19,2  Irrael e diràs a ells: »Siau sants  car jo sóm sant, Senyor Déu vostro. 3 »E  
Lv 19,3  mare. »E guardau lo meu dissapte,  car jo sóm lo Senyor Déu vostro. 4 »No us  
Lv 19,4 fassau déus fonadissos a vosaltres,  car jo sóm lo Senyor Déu vostro. 5 »Si  
Lv 19,8  8 e portarà la sua iniquitat,  car lo santuari de Déu ensutze, per la  
Lv 19,12  ni ensutzeràs lo nom del teu Déu,  car jo sóm Senyor. 13 »No feràs calúmpnia  
Lv 19,14 mal, mas tembràs lo Senyor ton Déu,  car jo sóm Senyor. 15 »No fasses ço que és 
Lv 19,16  de ton companyó e de ton proÿsme,  car jo sóm Senyor. 17 »No hauràs en oy ton 
Lv 19,34  quax axí com a vosaltres matexs,  car vosaltres fos strangers en terra de  
Lv 20,3 aquell del mig de son poble, per ço  car donà de la sua sament a Moloch e ha  
Lv 20,7  7 »Siau santifichats e siau sants  car jo sóm sant, Senyor Déu vostro. 8  
Lv 20,8  los meus manaments e feu aquells,  car jo sóm lo Senyor Déu qui us santifich. 
Lv 20,9  son pare o sa mare muyre de mort,  car aquell qui maleyrà son pare e sa mare, 
Lv 20,12 qui jaurà ab sa nora, abdós muyren,  car obre fan de gran iniquitat, e la sanch 
Lv 20,17  sien morts devant lo poble, per ço  car la vergonya de sa germana descobrí, e  
Lv 20,26  no nèdeas. 26 »E sereu sants a mi,  car jo sóm sant. Jo sóm Senyor qui he  
Lv 21,6  lurs carns no fassen tallements, 6  car sants seran a lur Déu e no ensutzen lo 
Lv 21,7  aquella que és rebujade per marit,  car ell és concegrat al Senyor Déu ceu 8 e 
Lv 21,8 de proposició. Siau, donchs, sants,  car jo sóm sant, Senyor que santifich a  
Lv 21,12  12 Ne no ischa [*] del Senyor,  car l’oli de la unció santa del Déu ceu  
Lv 21,15  linatge ab aquella de la sua gent,  car jo sóm lo Senyor Déu qui santifich a  
Lv 21,23  ne no s’acost a l’altar, per ço  car màcula ha e no deu menyspresar lo meu  
Lv 22,7  menjar de las coses santificades,  car menjar de aquell és. 8 Cose morta per  
Lv 22,10 menjarà de las coses santifichades,  car viande és dels preveres; [*] ni lo  
Lv 22,20  e si haurà màcula, no l’oferrets,  car no és acceptable. 21 »Home qui oferrà  
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Lv 22,32  enmig dels fills de Yrrael,  car jo sóm lo Senyor Déu que us santifich, 
Lv 23,22  als pobres e als palegrins cullir,  car jo sóm lo Senyor Déu vostro. 23 E  
Lv 23,28 no fareu en lo temps de aquest die,  car die és de perdonansa per ço que perdó  
Lv 23,32  e en totas vostres habitacions, 32  car dissapte és de reposament. Aflegiu las 
Lv 24,9 ço que mengen aquells en loch sant,  car sant dels sants és dels sacrificis del 
Lv 24,22 que sia ciutadà aquell qui peccarà,  car jo sóm lo Senyor Déu vostro. 23 E  
Lv 25,5 no cullas quax a manera de venemar,  car aquell any és reposament de la terra.  
Lv 25,9 setèn mes, en lo desèn die del mes,  car aquell jorn és temps de perdonances;  
Lv 25,10  los habitadors de tota la terra,  car aquell és jubileu; l’home tornerà a  
Lv 25,11 cascú tornerà a la sua companya, 11  car l’any és de perdonansa e any jubileu. 
Lv 25,11 lo Lèn any no sembrareu ni segareu,  car de grat germeneran los camps, ne no  
Lv 25,17  cascú de vosaltres tema son Déu,  car jo sóm lo Senyor Déu vostre. 18 »Feu  
Lv 25,23  la terra no vendreu null temps,  car mia és, car vosaltres sou palegrins e  
Lv 25,23  no vendreu null temps, car mia és,  car vosaltres sou palegrins e avidedissos  
Lv 25,33  a l’any jubileu torneran a ells,  car las casas dels levins que fora las  
Lv 25,34  los pobles d’aquells no’s vènan,  car possació perdurable és. 35 »E si serà  
Lv 25,40  a catiu, 40 mas axí com a logater,  car avidedís serà ab tu entrò en l’any  
Lv 25,42  e a la possació de sos pares; 42  car ells són mos servents e jo treguí a  
Lv 26,1  terra per ço que adoreu a ella,  car jo sóm lo Senyor Déu vostre. 2 Guardau 
Lv 26,13  e vosaltres sereu poble meu, 13  car jo sóm lo Senyor Déu vostro que aduguí 
Lv 26,16  e debades sembrareu vostra sament,  car per vostros enamichs serà devorade. 17 
Lv 26,34  e tots los dies de la sua solitut,  car vosaltres sereu 35 en la terra dels  
Lv 26,40  la falcia que feren a mi e per ço  car anaren contre mi. 41 E per ço jo iré  
Lv 26,43  pregueran per lurs peccats per ço  car haguéran en oy los meus juýs e  
Lv 26,44  vegada faré covinensa ab ells,  car jo sóm lo Senyor Déu d’ells. 45 E  
Lv 27,10 a saber, bo per àvol ni mal per bo,  car si ell lo cambiarà, e aquell que és  
Lv 27,21 vendran los dies de l’any jubileu,  car santifichad serà a Déu, e és possació  
Lv 27,26  ni prometre, sia bou sia ovella,  car de nostro Senyor són. 27 E si l’  
Lv 27,33  ne serà cambiat per altre cose,  car si algú ho muderà, ço que serà mudat e 
Ex 14,3  las albergades sobre la mar. 3  Car Farahó dirà dels fills de Yrrael:  
Ex 14,12 te de nós e serviam los egipcians”?  Car molt més val servir los de Egipte que  
Ex 17,16  son nom «Mon axelsant», e dix: 16  –Car la mà de nostro Senyor e la batalla  
Ex 18,4  stranya»–, 4 e l’altre Elièser  –«Car lo Déu del meu pare, ajudador meu,  
Ex 40,34  car la nuu ho havia tot cubert. 34  Car lavors la nuu es pertia del  
Lv 4,13  on solen gitar las cendres. 13  »Car si tota la coŀlecció de Yrrael se  
Lv 10,17  fet per peccat en lo loch sant?  Car sant dels sants és, e és dat a  
Lv 25,55  jubileu axirà ab sos infants. 55  »Car mos servents són los fills de Yrrael, 
Ex 10,11  E sempre fóran gitats de la  cara de Farahó. 12 E dix nostro Senyor a  
Ex 10,28  ’t que vuymés no veges la mia  cara, que en aquell die que a mi aparràs  
Ex 10,29  parlat. No veuré de vuymés la tua  cara. 11,Tit Capítol XV 1 E dix nostro  
Ex 16,14  tendas. 14 E quant hach cubert la  cara de la terra, aparech manut quax [*],  
Ex 23,29  intres. 29 »Jo los seré devant de  cara de I any per ço que la terra no sia  
Ex 28,27  dejús, qui guarda quantre la  cara de la juntura deval, qui’s púschan  
Ex 33,11  tendas. 11 E parlava nostro Senyor  cara per cara a Moysès, axí com hom sol  
Ex 33,11 11 E parlava nostro Senyor cara per  cara a Moysès, axí com hom sol parlar a  
Ex 33,13  gràcia devant tu, mostre’m la tua  cara per ço que sàpia que trop gràcia  
Ex 33,14  14 E dix nostro Senyor: –La mia  cara devant tu és, e daré’t repòs. 15 E  
Ex 33,20  E puxs dix: –No poràs veura la mia  cara, car no la veurà hom vivent. 21 E  
Ex 33,23 veuràs las mias spatles, mas la mia  cara veura no la poràs. 34,Tit Capítol  
Ex 34,11  vuy manat. Jo gitaré vuy devant ta  cara lo amoreu e cananeu e gebuzeu e heteu 
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Ex 34,24  jo havia toltas las gents de ta  cara e havia axemplats los teus térmans  
Ex 34,29  de testimoni e no sabia que la sua  cara fos cornuda per la companya de la  
Ex 34,30 30 E vaéran Aron e los de Yrrael la  cara de Moysès cornuda, teméran de acostar 
Ex 34,33  las paraulas, posà un vel sobre sa  cara. 34 E quant intrava a nostro Senyor  
Ex 34,35  ço que li era manat, 35 e vèyan la  cara de Moysès quant axia que era cornuda, 
Ex 34,35  mas aquell cobria altre vegada sa  cara com parlava ab ells. 35,Tit Capítol  
Lv 19,15  ni la perpenceràs, ni honreràs la  cara del poderós: justament jutge ton  
Ex 6,6  de servitut e us desliuraré de  càrcer dels egipcians, i us rembré en alt  
Ex 12,29  fill de la cativa qui era en lo  càrcer, e tots los primers fills de las  
Lv 24,12  de Dan. 12 E matéran aquell en la  càrcer entrò que sabéssan què manaria Déu  
Ex 6,7  jo sóm Senyor qui us he trets dels  càrcers dels egipcians, 8 e metré-us en  
Ex 24,14  ab vosaltres Aron [*], e si neguna  carela hi ha, aduyts-la a ell. 15 E  
Ex 25,20  la una ala a l’altre e giren las  cares. Aquest és lo cobertor ab què’l  
Lv 9,24  Déu e gitaren-se sobre lurs  cares. 10,Tit Capítol X 1 E Nadab e Abiüd, 
Ex 16,8  –Nostro Senyor vos darà al vespre  carn a menjar, e al matí pa a sadollament  
Ex 16,12  Parla-los: “Al vespre menjareu  carn e al matí vos sadollareu de pa, car  
Ex 21,28  ab pedres e no menig negú de sa  carn, mas lo senyor del bou no haurà mal.  
Ex 22,27  car aquell és sol lo vestir de sa  carn de què’s cobre e no n’ha altre ab  
Ex 22,31 »Hòmens sants ma sareu. No menjareu  carn qui bèsties hagen menjades, mas gitar 
Ex 28,42  bregués de li per ço que cobren la  carn de las lurs legesas, dels ronyons tro 
Ex 29,14  encens sobre l’eltar, 14 mas la  carn del vadell e lo cuyro e los fems  
Ex 29,31 moltó de la consegració e couràs la  carn d’ell en loch sant, 32 e menjar-n’ 
Ex 29,34  car sants són. 34 E si roman de la  carn segrada ni del pa tro al matí, cremar 
Ex 30,32  en las vostres generacions, 32 e  carn d’home no serà untada de aquell;  
Lv 6,10  gonella e bregues de li sobre sa  carn, e pendrà la cendra que ferà lo foch  
Lv 6,28 lo vaxell de la terra en lo qual la  carn d’ell serà cuyta, sia trenchat; e si 
Lv 7,19 del trenchament de la lig. 19 »E la  carn que tocharà en neguna cose inmunde no 
Lv 8,17  ara. 17 E lo cors e lo cuyro e la  carn e la femta cremà ab foch fora las  
Lv 9,11  nostro Senyor a Moysès. 11 E la  carn e la pell d’aquell cremà fora las  
Lv 13,2  dient: 2 –Home en lo qual en sa  carn o en sa cotna serà nada diversa color 
Lv 13,3  e majorment si la plaga és en la  carn e en la conna, plaga és de lebrozia,  
Lv 13,4 e blancha la plaga en la conna e la  carn no serà ensathada e la color dels  
Lv 13,10  cabells mudats lur color e aquella  carn serà viva, 11 per lebrozia molt vella 
Lv 13,11  condempnat, [*] en cuyro de sa  carn; condempnarà aquell lo sacerdot, e no 
Lv 13,12  en la conna e cobrirà tota la  carn del cap tro als peus, e açò serà a  
Lv 13,13  que la lebrozia li cobre tota la  carn, jutjar-l’ha per lebrozia nèdea  
Lv 13,14  home és munde. 14 E com la  carn vive en aquell parrà, 15 ladonchs lo  
Lv 13,18 e triar-l’ha per munde. 18 »E la  carn e la conna en la qual és nat ulcus e  
Lv 13,20  loch de la lebrozia, e guardarà la  carn altre vegade, e los pèls si són  
Lv 13,26 serà pus pregont que lo cuyro ne la  carn romanent, aquella serà spècia de  
Lv 13,34  loch ni no serà pus pregona que la  carn romanent, mundarà aquell, e com haurà 
Lv 14,56  56 e en senadures e en rotura de  carn e de màcula luent e de diverses  
Lv 15,3 cascun remembrament que hom toch la  carn d’aquell de qui corre, aytal humor  
Lv 15,7 entrò al vespre. 7 E qui tocharà la  carn d’aquell levarà la sua vestidura, e  
Lv 16,24  -las aquí, 24 e leverà la sua  carn en lo loch sant, e aporteran-li ses 
Lv 16,27  ab foch, axí las pells com la  carn e los fems ensemps. 28 E qualquequal  
Lv 16,28  açò, leverà la sua vestimenta e se  carn ab aygüe, e axí intrerà en las  
Lv 17,11 de son poble, 11 car la ànima de la  carn en la sanch és, e jo doné aquella a  
Lv 17,14  no menjareu, car la ànima de tota  carn és en sanch, e qualquequal menjarà de 
Lv 18,12  de la sor de ton pare [*], car  carn és de ton pare. 13 »Ne la vergonya de 
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Lv 18,13 ta mare no revalaràs, per ço car és  carn de ta mare. 14 »La vergonya de ton  
Lv 18,17 ço que revelas la lur vergonya, car  carn són de aquells, e aytal com és no  
Lv 19,26  Senyor Déu vostro. 26 »No menjareu  carn ab sanch. No guardereu òyhirs ne  
Lv 19,28 sobre lo mort no tallareu la vostra  carn ni no fareu a vosaltres algunes  
Lv 20,19  e qui açò ferà las vergonyas de sa  carn descobrirà, e abdosos porteran la lur 
Lv 22,6  mas com levarà la sua  carn ab aygüe, 7 com se colguerà lo sol,  
Lv 13,24 la cicatrix, e l’home és munde. 24  »Carn e conna que foch hage tochade e  
Lv 19,19  las mias leys. No fasses ajustar  carnalment la bístie tua ab altre linatge  
Lv 19,20  coses. 20 »Si hom jaurà ab fembra  carnalment en scampament de samensa, que  
Ex 6,14  Yrrael foren: Enoch e Calvesron e  Carní. 15 Aquests són los fills de Rubèn.  
Ex 12,46  menjat, e no portaràs de las suas  carns defora, ne trencharàs lo seu os. 47  
Ex 29,17 e los peus levats poseràs sobre las  carns trenchades e sobre son cap, 18 e  
Lv 4,11  l’holocaust. 11 E la pell e totas  carns ab lo cap e ab los peus e ab los  
Lv 6,27  27 »E qualquequal tocharà las  carns d’aquell serà santifichat. E si de  
Lv 6,29  del linatge sacerdotal mengen las  carns d’aquell, car sant dels sants és,  
Lv 7,6  en lo loch sant menjaran aquestas  carns, car sant és dels sants. 7 »E axí  
Lv 7,15 en lo sacrifici de la sanch, 15 las  carns del qual ells menjaran en aquell  
Lv 7,18  en lo terç die [*]. 18 [*] de las  carns del sacrifici pacifichable, rebujada 
Lv 7,20  ànima ensutzada qui menjarà de las  carns de la oferta dels pacifichaments que 
Lv 7,21  d’aquesta matexa manera las  carns, serà tallat del ceu poble. 22 E  
Lv 8,31  manà dient a ells: –Coets las  carns fora lo tabernacle devant aquell e  
Lv 8,32  32 E ço que romandrà de las  carns e del pa, sia cremat al foch. 33  
Lv 11,8 ha la ungle fesa, no remuga. 8 »Las  carns de aquells no menjareu e lurs  
Lv 11,11  a vosaltres; 11 [*] las lurs  carns no mengeu e los lurs morts no  
Lv 17,14 terra, 14 car la ànima de totas las  carns és la sanch. Per què jo diguí als  
Lv 17,14  d’Irrael: La sanch de universes  carns no menjareu, car la ànima de tota  
Lv 21,5  lo cap ni la barba ni en lurs  carns no fassen tallements, 6 car sants  
Lv 26,29  peccats, 29 enaxí que menjareu las  carns de vostros fills e de vostres  
Ex 1,11  per ço que’ls turmentassen de  càrrechs, e edificharen ciutats de tendes  
Ex 5,4 poble de lurs obres? Anau a vostros  càrrechs! 5 E dix Farahó als seus: –Veus  
Ex 18,22  las manors coses. Pertex los  càrrechs entre los altres per ço que pus  
Ex 23,5  qui’t vol mal caygut en terra  carregat, no te n’iràs, mas levar-l’  
Ex 3,18  Déu dels hebreus, nos apellà. Irem  carrera de III dies per loch sol per ço  
Ex 4,14  parler. Ves que ell axirà a tu a  carrera, e veurà’t e alegrar-s’ha de  
Ex 4,24  primer.” 24 E com ell fos en la  carrera [*], acorrech-li nostro Senyor e 
Ex 4,27  E dix nostro Senyor a Aron: –Vé a  carrera a Moysès, al desert. E ell anà  
Ex 4,27 Moysès, al desert. E ell anà allí a  carrera al munt de Déu [*]. 28 E comptà  
Ex 5,3  dels hebreus nos apellà que anem a  carrera de III dies [*] e sacrifiquem al  
Ex 8,27  allapidar-nos-han. 27 Nós a  carrera de III dies irem, e sacrificarem  
Ex 18,7 fills teus ab ella. 7 E ell isqué a  carrera a son sogre, [*] e besà’l, e  
Ex 18,8  lo treball que li sdevench en la  carrera, e que nostro Senyor los havia  
Ex 18,20  clama, i la costum de honrar, e la  carrera per on deven anar, e la obre que  
Ex 32,8  8 e tost sa són pertits de la  carrera que tu’ls mostrist, e han fet un  
Ex 33,3 per ventura jo no’l destroýs en la  carrera. 4 E oyí lo poble aquesta paraula  
Ex 14,6  que no’ns servís? 6 E pres la sua  carreta e tot lo seu poble ab si, 7 e  
Ex 40,18  en l’archa, e mès †en terra la  carreta† e l’oracle dessús. 19 E quant  
Ex 14,7  lo seu poble ab si, 7 e amenà DC  carretas triades de tots los carros de  
Ex 14,17 en Farahó e en tota sa host, en sas  carretas e en sos cavallers, 18 e sabran  
Ex 14,25 d’ells, 25 e girà las rodes de las  carretas e anaren al fons. E diguéran los  
Ex 14,26  quantre los de Egipte, sobre lurs  carretas e lus cavallers. 27 E quant hach  
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Ex 14,28  las aygües. 28 [*] e cobriren las  carretas e los cavallers e tota la host de 
Ex 14,7  DC carretas triades de tots los  carros de Egipte, e los caps de tota la  
Ex 14,9  la mar; e tota la cavallaria e los  carros de Farahó e tota la host era en  
Ex 15,4  e lo seu nom és Totpoderós. 4 Los  carros de Farahó e la sua host gità en la 
Ex 15,19  19 car lo cavall de Farahó ab sos  carros e ab sos cavallers entrà en la mar  
Ex 31,14  14 E guardau lo meu dissapte  cart sant és a vosaltres, e qui no’l  
Ex 24,7  scampà sobre l’altar. 7 E pres la  carta de la covinensa e legí-la devant  
Ex 28,18  e maragde; 18 en la sagona haurà  carvoncle e safir e jaspis; 19 en la terça 
Ex 39,11 stopaci e maragde; 11 en la segona,  carvoncle e sefir e jaspis; 12 en la  
Ex 2,1  sagon 1 Aprés isqué un baró de la  casa de Leví, e pres muller de son  
Ex 7,23 23 E girà’s e intrà-sse’n en sa  casa, e no hy posà son cor aquella vegada. 
Ex 8,3  3 [*] qui pugeran e intraran en ta  casa, [*] e al teu lit, e en las cases  
Ex 8,9 granotas isquen de ta terra e de ta  casa, e que’n romanguen solament en lo  
Ex 8,11 -s’han las granotas de tu e de ta  casa, e de tos servents e de ton poble, e  
Ex 8,24  [*] e vénch mosca fort gran en la  casa de Farahó e en sos servents e’n tota 
Ex 12,4  ventura no hy basten aquells de la  casa a menjar lo anyell, pendran son veý  
Ex 12,19  levat, la sua ànima perrà de la  casa de Yrrael, axí de los stranys com  
Ex 12,22 vosaltres no axirà fora la porta de  casa tro al matí, 23 car passarà nostro  
Ex 12,30  crit en Egipte, car no hy havia  casa en què no hy hagués mort. 31 E apellà 
Ex 13,3 die en què isqués de Egipte e de la  casa de servitut, en què nostro Senyor vos 
Ex 13,14  nostro Senyor de Egipte, de la  casa de servitut. 15 Quant Faraó hach  
Ex 19,3 al munt e dix-li: –Açò diràs a la  casa de Jacob e denuncieràs als fills d’  
Ex 20,2 ·t traguí de terra de Egipte, de la  casa de servitut. 3 »No hauràs déus  
Ex 22,2 per una. 2 E si és ladre qui trench  casa de nits e hy és trobat, e prenga  
Ex 23,19 las promíssias dels blats de la tua  casa porteràs en casa del Senyor Déu teu.  
Ex 23,19  blats de la tua casa porteràs en  casa del Senyor Déu teu. »E no couràs  
Ex 34,26 dels blats de la terra oferràs a la  casa de Senyor Déu teu. »No couràs cabrit  
Lv 14,35  35 vindrà aquell que serà de  casa e fer-ho-ha a saber al prevere e  
Lv 14,35  és vist a mi que sia en la mia  casa.” 36 E lo prevere manarà a ell que  
Lv 14,36  feta inmunde de la cose que en la  casa és, e puxs entre lo prevera en la  
Lv 14,36  és, e puxs entre lo prevera en la  casa per ço que conega la lebrozia. 37 E  
Lv 14,38 la paret, 38 axirà lo prevere de la  casa e tancharà la porta per VII dies; 39  
Lv 14,39  setè die tornerà lo prevere en la  casa, e si veurà la plaga de lebrozia en  
Lv 14,41  la ciutat en loch inmunde, 41 e la  casa ferà raura dedins pertot, e ferà  
Lv 14,42  brach ferà axelbar la terra de la  casa. 43 E si aprés que las pedres na  
Lv 14,44  és perceverant en aquella e la  casa és inmunde. 45 La qual mantinent sia  
Lv 14,45 universa pólvora sia gitada fora la  casa e de la posade en lo loch inmunde. 46 
Lv 14,46  46 »E qualquequal intrerà en la  casa [*], serà inmunde entrò al vespre; 47 
Lv 14,48  48 »E com lo prevere intrerà en la  casa e veurà la lebrozia depertida de la  
Lv 14,48 e veurà la lebrozia depertida de la  casa, aprés que la haurà exelbada,  
Lv 14,51  vives, e de assò salpuscharà la  casa per VII vegades, 52 e purificharà  
Lv 14,53  al camp desliure, adorerà per la  casa e serà munde per dret. 54 »Aquesta és 
Lv 16,6 vadell, ell pregarà per si e per la  casa sua. 7 E ferà star los II cabrits  
Lv 16,11 lo toro e prech per si e per la sua  casa, e degoll aquell. 12 E prenga l’  
Lv 16,17  per ço que prech per si e per la  casa sua [*]. 18 [*] e portarà la sanch  
Lv 17,8  8 »E en aquells dix: Hom de la  casa d’Irrael e dels stranys que  
Lv 17,10 poble. 10 »Home o qualsevulla de la  casa d’Irrael, privat o strany qui  
Lv 18,9  de ta mare, que serà engendrade en  casa o defora. 10 »E no revalaràs la  
Lv 22,11  e aquell qui és nat en la sua  casa, aquells menjaran de aquellas coses.  
Lv 22,13  o rebujade menys d’infants en la  casa de son pare, axí com havia acostumat  
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Lv 22,18  los fills de Yrrael: »Hom de la  casa d’Irrael e dels stranys qui habiten  
Lv 25,29  en sa pocessió. 29 »E qui vendrà  casa que sia prop lo mur, haurà lecència  
Lv 25,31 nelex en l’any jubileu. 31 E si la  casa serà en vila que no haja murs, e per  
Lv 27,14  14 »E si home ferà vot de la sua  casa que la santificharà a Déu,  
Lv 27,15  la stimació demunt e haurà aquella  casa. 16 »E si prometrà camp de la sua  
Ex 6,14  14 Aquests són los prínceps de las  casas de lurs companyes. Los fills de  
Ex 12,19  dies no serà trobat [*] en vostres  casas; qui menjarà levat, la sua ànima  
Ex 12,23 lexarà lo feridor entrar en vostras  casas ne nafrar. 24 E guardareu aquesta  
Lv 25,33  jubileu torneran a ells, car las  casas dels levins que fora las ciutats són 
Ex 1,1  qui entraren en Egipte ab Jacob, e  cascú era ab sa companya: 2 Rubèn, Simeon, 
Ex 12,3  -los: “Al Xèn die de aquest mes  cascú pendrà un anyell de las ovellas e  
Ex 16,4  pa del cel. Ischa lo poble e culla  cascú ço que’ls abast a I die, per ço que 
Ex 16,16 manà nostro Senyor: Culla d’aquell  cascú aytant com li bast a menjar a I die, 
Ex 16,21  ells. 21 E cullían-na al matí  cascú tant com los podia bastar a menjar,  
Ex 16,29  [*] al VIèn die dobles menjars;  cascú stiga en sa tenda e negú no isca de  
Ex 30,12 de Yrrael, segons lo nombre doneran  cascú lo preu per lurs ànimas a nostro  
Ex 32,27  [*] per mig las albergades, e ocia  cascú son frare e son amich e son  
Ex 32,29  vostres mans a nostro Senyor,  cascú en son fill e en son frare, per ço  
Ex 33,8  e levave’s tot lo poble e stava  cascú a la porta de son papelló, e  
Ex 38,27 27 E los vazos fóran fets de C [*],  cascú de un besant. 28 E de MDCCLXXV féu  
Lv 9,2  peccat e I ariet en holocaust, e  cascú sia munde e net, e ofira aquells  
Lv 9,4  devant lo Senyor en sacrifici de  cascú, e oferreu cèmola mesclada ab oli,  
Lv 11,29  com mostela e rata e talpa e furó,  cascú d’aquests segons son genus, 30 e  
Lv 19,3  sóm sant, Senyor Déu vostro. 3 »E  cascú de vosaltres tema son pare e sa  
Lv 24,5  cèmola e couràs d’ella XII pans,  cascú de II desenes, 6 dels quals metràs  
Lv 25,10  home tornerà a la sua posseció, e  cascú tornerà a la sua companya, 11 car l’ 
Lv 25,17  no aflegescha a l’altre, mas  cascú de vosaltres tema son Déu, car jo  
Lv 25,28  totas las vendas sían retudes e  cascú retorn en sa pocessió. 29 »E qui  
Lv 26,37 no siguent ells negú. 37 E correran  cascú sobre sos frares axí com si fugien a 
Ex 5,19  us minvarà hom res de las teulas  cascun die”, 20 corregueren a Moysès e  
Ex 16,16  a menjar a I die, una masura per  cascun cap, segons lo nombre de vostres  
Ex 16,22  -na al doble, II masures per  cascun home. E tots los prínceps  
Ex 23,14  de vostra bocha. 14 »III vegades  cascun any ma fareu festa. 15 »Guardareu  
Ex 25,26  IIII cantons de aquella taula en  cascun peu; 27 sa corona haurà anells d’  
Ex 29,36  d’ells, 36 e oferràs un vadell  cascun die per lo peccat. Cascun die  
Ex 29,38  què feràs en l’altar: II anyells  cascun die, 39 un al matí, altre al  
Ex 30,4  II anells d’or sots la corona per  cascun costat per ço que los forrellats  
Ex 36,28  e II vazos per cascuna taula e per  cascun angle del tabernacle, e darrera 29  
Ex 37,13 or, e posà-las en IIII angles per  cascun peu de la taula 14 quantre la  
Ex 37,18 anaps e sperullas e liris, 18 VI en  cascun costat, e III vergues d’una part e 
Ex 37,19  19 E III anaps a manera de nou per  cascun arbre, e [*] liris ensemps, e III  
Ex 37,21  [*] liris, 21 e sparullas per  cascun arbre per III lochs, qui són  
Ex 37,27  II anells d’or sots la corona per  cascun costat per ço que los forrellats s’ 
Lv 7,7  e axí matex per la colpa;  cascun sacrifici serà una lig [*]. 8 »E lo 
Lv 9,13  ell per membres ab lo cap e  cascun membre oferiren en aquell, e  
Lv 11,22  e attacus e ophiomacus e lagots,  cascun d’aquests segons son genus. 23 E  
Lv 15,3 aquest vici, car tengut ne és, e en  cascun remembrament que hom toch la carn  
Lv 16,8  testimoni, 8 e poserà sorts sobre  cascun: un a Déu, e l’altre a cabrit «na  
Lv 23,37 Senyor, e holocausts e presentalles  cascun die, 38 salvant lo dissapte del  
Lv 24,8  de sacrifici a Déu. 8 »E  cascun dissapte muderàs aquell devant Déu, 
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Ex 29,36 un vadell cascun die per lo peccat.  Cascun die denejaràs l’altar quant  
Ex 26,5  5 L bagues haurà la cortina en  cascuna part així fermades que baga  
Ex 26,16  del fust de setim, 16 que  cascuna haja X colzades de longuesa, e de  
Ex 26,19  que II fundaments sían sotmesos a  cascuna taula per dos angles. 20 E al  
Ex 26,21  e II fundaments seran posats sots  cascuna taula. 22 E al loch del tabernacle 
Ex 36,22  mig, 22 e havia II encastadures en  cascuna taula per ço que la una se ajustàs 
Ex 36,24  d’argent, e II vazos havia sots  cascuna taula, de la una e de l’altre  
Ex 36,26  XXXX vazos d’argent, II vazos per  cascuna taula. 27 Ves ponent, ço és, ves  
Ex 36,28  féu VI taulas 28 e II vazos per  cascuna taula e per cascun angle del  
Ex 36,29  en un ajustament. Axí ho féu per  cascuna part per los angles, 30 que VIII  
Ex 36,30 argent, ço és a saber, II vazos per  cascuna taula. 31 E féu forrellats de fust 
Lv 6,7  lo Senyor e perdó en aquell per  cascuna cose que peccà. Capítol VI 8 E  
Lv 11,37 ensutzades. 37 E si’n chaurà sobre  cascuna de la samensa, no serà ensutzada  
Lv 16,21  ofira lo cabrit viu. 21 E posada  cascuna mà sobre lo cap d’aquell,  
Ex 37,20 e IIII anaps a manera de nou, e per  cascunas [*] liris, 21 e sparullas per  
Ex 16,18  que aquell qui menys n’havia, mas  cascuns na ajustaren segons açò que podien 
Ex 25,33  forats qui sían a manera de nou en  cascuns dels canons, e las pedres ensemps  
Ex 12,46  logader no’n menjarà. 46 »En una  case serà menjat, e no portaràs de las  
Ex 20,17 falç testimoni. 17 »No cobejaràs la  case de ton proÿsme [*], ni lo servent ni  
Ex 22,8  8 Si s’amaga, lo senyor de la  case ajustar-s’ha a ells e jurerà que  
Lv 14,34  e daré plaga de lebrozia en  case de terra de la vostre haretat, 35  
Lv 14,36  totas las universes coses de la  case abans que entre ell en aquella e que  
Ex 8,3 ta casa, [*] e al teu lit, e en las  cases dels teus servents e del teu poble  
Ex 8,13  e moriren las granotas de las  cases e de las vilas e dels camps, 14 e  
Ex 8,21 tos servents e a ton poble e’n tas  cases tots linatges de mosques, e las  
Ex 8,21  tots linatges de mosques, e las  cases dels egipcians seran plenas de  
Ex 9,20  seus servents e lo bestiar en lurs  cases e pertir dels servents de Farahó, 21 
Ex 10,6  dels camps, 6 e compliran las tuas  cases e dels teus servents e de tots los  
Ex 12,3 e dels cabrits, per lus companyes e  cases; 4 e si per ventura no hy basten  
Ex 12,7  las portas, en los limdars de las  cases a on lo menjaran. 8 [*] aquella nit  
Ex 12,15  die no haurà levat en vostres  cases, car aquell qui menjarà lo pa levat, 
Ex 12,27  nostro Senyor, quant passà per las  cases [*] de Yrrael en Egipte e ferí los  
Ex 12,27  los egipcians e salvà las nostras  cases.” E lo poble encorbà’s e aorà. 28 E 
Ex 35,3  3 E no encendreu foch en vostres  cases lo die del dissapte.” 4 E dix Moysès 
Lv 10,6  E los vostros frares e totas las  cases de Yrrael ploreran sobre lo  
Lv 14,55  55 de lebrozia en vestiments e en  cases 56 e en senadures e en rotura de  
Lv 25,32  retornerà a son senyor. 32 »Emperò  cases de levitans que sían en las ciutats, 
Ex 24,17  de la glòria de nostro Senyor  casi foch cremant sobre lo munt devant los 
Ex 30,24  sicles, de canyella [*], 24 e de  càsia D cicles al pes del santuari, e oli  
Lv 17,13  vosaltres. 13 »[*] qui cassarà  cassa de bístie o de voletaria de las  
Lv 17,13  entre vosaltres. 13 »[*] qui  cassarà cassa de bístie o de voletaria de  
Lv 18,17  són de aquells, e aytal com és no  casta. 18 »La sor de ta muller no hu  
Ex 21,10 li negarà sos vestits ni lo preu de  castadat. 11 Si aquestas III coses no fa,  
Lv 26,18 per açò no obeyreu a mi, en vostros  castigaments jo daré mal sobre vosaltres  
Ex 34,7  [*] e peccats e negú per ci no és  castigat sens colpa, qui rets las  
Lv 19,17  en oy ton frare en ton cor, ans lo  castigueràs publichament per ço que no  
Lv 25,39 matex a tu, no l’opremes axí com a  catiu, 40 mas axí com a logater, car  
Ex 12,29  cadira, fins al primer fill de la  cativa qui era en lo càrcer, e tots los  
Lv 13,40  e l’home és munde. 40 »Hom a qui  cauhen los cabells del cap e és calbo,  
Ex 9,19  defora [*], sobre los quals  caurà la pedra, tots morran.” 20 E aquell  
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Lv 11,32 no nèdeu entrò al vespre. 32 »E qui  caurà sobre ells que sían morts serà  
Lv 19,10  ni ajustaràs lo gra que  caurà, ans lo lexeràs cullir als pobres e  
Lv 26,7  7 E encalsareu vostros enamichs, e  cauran a glay devant vosaltres, 8 e V de  
Lv 26,8  perseguiran XM dels stranys, e  cauran vostros enamichs devant vosaltres a 
Lv 26,30  e trencharé vostres ymatges, e  cauran en terra las ymatges de vostres  
Lv 26,36  com si éreu encalsats ab glavi, e  cauran no siguent ells negú. 37 E correran 
Lv 11,35  serà tochada serà inmunde en  caure de sobre, vullas que sia forn,  
Ex 15,1  [*] gloriosament és gran fet; lo  cavall e lo pujador gità en la mar. 2 La  
Ex 15,19 regnerà per tostemps [*], 19 car lo  cavall de Farahó ab sos carros e ab sos  
Ex 15,21  car gloriosament és fet gran; lo  cavall e lo pujador gità en la mar. 22 E  
Ex 14,9  -los prop de la mar; e tota la  cavallaria e los carros de Farahó e tota  
Ex 14,17  sa host, en sas carretas e en sos  cavallers, 18 e sabran los de Egipte que  
Ex 14,26  Egipte, sobre lurs carretas e lus  cavallers. 27 E quant hach stesa Moysès la 
Ex 14,28  [*] e cobriren las carretas e los  cavallers e tota la host de Farahó que  
Ex 15,19  de Farahó ab sos carros e ab sos  cavallers entrà en la mar [*], e los fills 
Ex 9,3  e sobre los àzens e sobre los  cavalls e los bous e las ovellas  
Ex 7,24  posà son cor aquella vegada. 24 E  cavaren los de Egipte entorn del flum per  
Ex 38,7  mas aquell altar no era spes mas  cavat de dins [*]. 8 E féu lo bací d’aram 
Ex 23,5  l’aze d’aquell qui’t vol mal  caygut en terra carregat, no te n’iràs,  
Ex 38,29  hi oferts de aram LXXIIM besants e  CCCC sicles, 30 de què hom féu los vazos a 
Ex 12,40 los fills de Yrrael en Egipte fóran  CCCCXXX anys; 41 e açò complit, aquell  
Ex 30,23  de canyella la mitat, ço és,  CCL sicles, de canyella [*], 24 e de càsia 
Ex 6,22  Oziel foren: Mizael e Clicipian e  Cecrí. 23 E pres Aron muller Elizàbech  
Lv 14,6  altre ocell pendrà ab lo fust del  cedre e la grana e l’hisop, e tot açò  
Lv 14,49 aquella prenga II perdals e fust de  cedre e grana e hysop. 50 E com haurà  
Lv 14,4  són lícits de menjar, e fust de  cedres, vermell e hisop. 5 E degoll un  
Ex 9,10  Farahó, e scampà-la Moysès al  cel, e foren fetas nafres e vexigues en  
Ex 9,22 Senyor a Moysès: –Stin la tua mà al  cel per ço que vinga pedra en terra de  
Ex 9,23  [*]. 23 E stès Moysès la mà al  cel, e nostro Senyor Déu donà trons e  
Ex 10,21  a Moysès: –Estén la tua mà al  cel, e sían tenebres sobre la terra de  
Ex 10,22  22 E stès Moysès la sua mà al  cel, e fóran fetas tenebres en tota la  
Ex 16,4  a Moysès: –Jo us plouré pa del  cel. Ischa lo poble e culla cascú ço que  
Ex 17,14  la mamòria de Amalech dejús lo  cel. 15 E edifichà Moysès altar a nostro  
Ex 20,4  en tota semblansa qui és en lo  cel dessús e qui és en terra dejús, ni  
Ex 20,11 car en VI dies féu nostro Senyor lo  cel e la terra e la mar e ço qui és en  
Ex 20,22  “Vosaltres haveu vist que Déu del  cel vos ha parlat. 23 No fareu devant Déu  
Ex 24,10  quax obra de safir de pedre e quax  cel com és cerè 11 sobre ells, qui luny s’ 
Ex 31,17  e ells, car en VI dies féu Déu lo  cel e la terra e lo setèn die cessà de la  
Ex 32,13  tua sament axí com las stelas del  cel, e tota aquesta terra de què he parlat 
Lv 26,19  durícia, e donaré a vosaltres  cel dur desobre com a ferro e la terra d’ 
Ex 2,3 ’l III mesos; 3 e com no hu pogués  celar pus, pres una sistella de jonchs  
Lv 11,32  de fust, que hom usa, o pells o  celici o qualque cose en què’s fa obra,  
Ex 20,5 ni las colràs. Jo sóm ton Déu fort,  celós, qui conexaré la iniquitat dels  
Lv 2,2 la un d’ells prenga lo puny ple de  cèmola e oli e molt encens, e face’n lo  
Lv 2,4  cuyt en lo forn, axí com pans de  cèmola, ço és a saber, menys de levat  
Lv 2,5  de oli; 5 o si serà la oferta de  cèmola mesclada ab oli e frita axí com  
Lv 2,7  serà de †tenor†, agualment de  cèmola e d’oli. 8 »Pendràs ço que oferràs 
Lv 6,20  la desena part d’un cister de  cèmola en sacrifici perdurable, la meytat  
Lv 7,9  d’aquell, 9 e tot sacrifici de  cèmola qui serà cuyt en forn e tot ço que  
Lv 7,12 aliza untada d’oli, e crespells de  cèmola fets ab oli per agual mesclament,  
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Lv 9,4  en sacrifici de cascú, e oferreu  cèmola mesclada ab oli, car vuy aparrà a  
Lv 14,10 de I any sens tacha e III deenes de  cèmola en sacrifici, que sia mesclada ab  
Lv 14,21 lo sacerdot, e la desena part de la  cèmola mesclade ab oli en sacrifici, e II  
Lv 23,13  13 E oferreu ab ell II desenes de  cèmola mesclada ab oli en sacrifici al  
Lv 23,17  de las promíssias, II desenes de  cèmola formentada, las quals coureu en  
Lv 24,5  devant lo Senyor. 5 »E pendràs  cèmola e couràs d’ella XII pans, cascú de 
Ex 9,8  e Aron: –Preneu las mans plenas de  cendra del foch, e Moysès scampa-hu [*]  
Ex 9,10 la terra de Egipte. 10 E prenguéran  cendra del foch e scamparen-la quantre  
Ex 12,39 Egipte, e féran pans alizos sots la  cendra, car no’ls podien fer levats, car  
Ex 27,3  dejús d’ell calderas per rebre la  cendra, e tesores e †lo cors† a  
Lv 1,16 aquell loch en què hom sol gitar la  cendra. 17 E trencharà las suas axellas, e 
Lv 6,10  de li sobre sa carn, e pendrà la  cendra que ferà lo foch e posarà aquella  
Lv 4,12  en loch net on solen gitar les  cendres, e cremar-ho-ha sobre la  
Lv 4,12 aquí serà cremat on solen gitar las  cendres. 13 »Car si tota la coŀlecció de  
Ex 21,31  corn fill ni filla, haurà semblant  centènsia. 32 E si és vell servent o  
Ex 25,15  15 qui tendran tostemps als  cercles e jamés no’ls na trauran. 16 [*]  
Ex 25,26  dits [*]. 26 E aparellaràs IIII  cercles d’or, e posar-los-has en los  
Ex 36,13 una a l’altre [*]. 13 E Aron féu L  cercles d’or que s’agafassen ab las  
Ex 36,34 los vazos seus d’argent, e féu los  cercles d’or per ço que pogués metre los  
Ex 24,10 de safir de pedre e quax cel com és  cerè 11 sobre ells, qui luny s’éran  
Ex 3,8  del cananeu e hateu e amoreu e  cerezeu e aveu e gerbuzeu. 9 Lo crit dels  
Ex 8,31 e tolch las moscas de Farahó e dels  cervents seus e del seu poble, que no n’  
Ex 31,17  lo cel e la terra e lo setèn die  cessà de la obre.” 18 E donà nostro Senyor 
Ex 9,28  28 Pregau a nostro Senyor que  céssan los lamps e los trons e la pedra, e 
Lv 15,28  inmunde entrò al vespre. 28 »E si  cessarà lo flux de la sanch, nombrerà VII  
Ex 9,29  stendré mas mans a nostro Senyor e  cessaran los trons e la pedra per ço que  
Ex 23,31  los habitadors de la terra e los  cessaré devant vosaltres. 32 Tu no feràs  
Ex 9,33  e stès las mans a nostro Senyor, e  cessaren los trons e la pedra, d’aquí  
Ex 9,34  34 [*] e la pluja e los trons  cessaren, e cresqué lo peccat, 35 e fou  
Ex 36,6  no oferís en la obre. E axí  cessaren de oferir dons 7 per ço car ço  
Ex 31,15  poble. 15 VI dies fareu obre, lo  cetè és dissapte, sant repòs a nostro  
Lv 23,34  que en lo XVèn die de aquest mes  cetè seran las fèries dels Tabernacles per 
Lv 23,16  entrò a l’altre die de la setmane  cetena, ço és, L dies, e axí ofarreu  
Ex 31,14 en ell obre parirà la sua ànima del  ceu poble. 15 VI dies fareu obre, lo cetè  
Lv 4,30  lo sacerdot de la sanch en lo  ceu dit e toch-ne los corns del altar de 
Lv 4,34  lo sacerdot de la sanch en lo  ceu dit e tinya los corns de l’altar dels 
Lv 6,6  e [*] lo dan. 6 E per lo  ceu peccat ofira I moltó nèdeu del folch,  
Lv 7,21  manera las carns, serà tallat del  ceu poble. 22 E parlà nostro Senyor a  
Lv 7,25  al Senyor Déu en ensens parirà del  ceu poble. 26 »E de la sanch de tots los  
Lv 9,8 l’altar e degollà lo vadell per lo  ceu peccat, 9 la sanch del qual li  
Lv 14,16 la sua mà sinestre, 16 e banyerà lo  ceu dit destre en aquell e gitar-n’hi- 
Lv 14,27  cinestra, 27 e banyar-hi-ha lo  ceu dit dret e gitar-n’ha contre Déu  
Lv 15,16  »E home del qual axirà sament del  ceu ajustament, levar-s’ha lo cos tot  
Lv 15,22 tocharà lo lit de aquella levarà lo  ceu vestiment, e ell, levat ab aygüe, serà 
Lv 15,30  devant Déu e per la mundícia del  ceu flux. 31 »E mostrareu als fills d’  
Lv 16,22  -se-n’ha lo cabrit sobre lo  ceu cap totas las iniquitats lurs en terra 
Lv 17,4  sanch, e axí perirà del mig del  ceu poble. 5 E per amor d’açò deven  
Lv 18,29  abominacions perirà del mig del  ceu poble. 30 »Guardau los meus manaments  
Lv 20,6  ella e auciuré ella del mig del  ceu poble. 7 »Siau santifichats e siau  
Lv 21,7  car ell és concegrat al Senyor Déu  ceu 8 e ofer los pans de proposició. Siau, 
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Lv 21,10  santas vestidures, no descobre lo  ceu cap ne no squins las suas vestidures,  
Lv 21,12  l’oli de la unció santa del Déu  ceu és sobre ell. Jo sóm lo Senyor. 13 »E  
Lv 21,17  haurà màcula, no ofira los pans al  ceu Déu, 18 ni no s’acost al ceu  
Lv 21,18  al ceu Déu, 18 ni no s’acost al  ceu ministeri si serà sech o rencallós, o  
Lv 21,21  lo sacrifici al Senyor ni pans al  ceu Déu. 22 Mengeran, emperò, dels pans  
Lv 22,22  de aquell a nostro Senyor sobre lo  ceu altar. 23 »E porà oferir de grat bou o 
Lv 23,29  en aquell die serà perida del  ceu poble. 30 E qualquequal ferà obre en  
Lv 27,2  la sua ànima, donerà lo preu  ceu sots stimació: 3 Si serà mascle de XX  
Lv 15,23  23 E tot vaxell sobre lo qual ella  ceurà, qualque’l toch levarà las suas  
Ex 31,8  e lo canalobre fort bell ab los  ceus vaxells, e l’altar de timiana, 9 e  
Lv 11,25  mortas, levarà los vestiments  ceus e serà no nèdeu entrò al sol post. 26 
Lv 18,25 ira, per ço que rase los habitadors  ceus. 26 »Guardau los meus furs e mos  
Lv 26,34 34 »E adonchs plaurà a la terra los  ceus dissaptes e tots los dies de la sua  
Lv 26,43  ells complauran a si los dissaptes  ceus, e soferrà soledat per rahó de  
Ex 11,7  los fills de Yrrael, ne no ledrerà  cha, d’hom tro sus a la bístia, per ço  
Lv 19,32  Déu vostro. 32 »Devant lo cap  chanut te levaràs, e honra la persona de  
Lv 7,9  en forn e tot ço que serà cuyt en  chassola o en paella, serà del sacerdot  
Ex 21,33  sija o cisterna e no la cobre e hy  chau bou o aze, 34 lo senyor de la sija o  
Lv 11,37  seran ensutzades. 37 E si’n  chaurà sobre cascuna de la samensa, no  
Ex 34,7 iniquitats [*] e peccats e negú per  ci no és castigat sens colpa, qui rets las 
Lv 13,42 e és calbo, munde és. 41 [*] 42 mas  ci en la calvura o en lo cugurós serà  
Lv 16,24  e del poble, e preguerà axí per  ci com per lo poble. 25 E lo sèu qui ofert 
Lv 17,15 la ànima que menjarà cose morta per  ci o per altre bístie, axí lo nediu com l’ 
Lv 13,23  23 e si no’s mourà, ulcus és la  cicatrix, e l’home és munde. 24 »Carn e  
Lv 27,25  25 »Tota stimació sia segons lo  cicle del santuari. Sia pesat lo cicle a  
Lv 27,25 lo cicle del santuari. Sia pesat lo  cicle a XX malles. 26 »Los primers nats  
Ex 30,23  de la mirra primera e triada D  cicles, de canyella la mitat, ço és, CCL  
Ex 30,24  de canyella [*], 24 e de càsia D  cicles al pes del santuari, e oli de  
Lv 27,5  V anys tro a XX, lo mascle derà XX  cicles, e la fembra, X. 6 E si és de I mes 
Lv 27,6  mes tro a V anys, lo mascle derà V  cicles, e la fembra, III. 7 E de XXXX anys 
Lv 27,7  XXXX anys amunt, lo mascle derà XV  cicles, e la fembra, X. 8 E si seran  
Lv 27,16  d’ordi, la terra vendràs per L  cicles d’argent. 17 E si en l’any  
Lv 10,10  generacions 10 per ço que hajau  ciència de triar entre sant e no sant, e  
Lv 14,26  sister e posar-n’ha sobre la mà  cinestra, 27 e banyar-hi-ha lo ceu dit 
Lv 26,41  hage vergonya la pensa d’ells no  circonciza. »E lavors adoreran per la lur  
Ex 6,12 oyrà Farahó, e majorment com no sia  circuncís?” Capítol VIII 13 E parlà nostro 
Ex 12,44 [*] 44 ton servent comprat si no és  circuncís, e si és sircuncís menjar-n’  
Ex 12,48  de nostro Senyor, primerament serà  circuncís lo mascle, adonchs salebrar-ho 
Ex 12,48 com natural de la terra; e si no és  circuncís, no’n menjarà. 49 »Una lig  
Lv 12,3  mèstrues; 3 e en lo die vuytè sia  circuncís l’infant. 4 Ella starà en la  
Lv 8,26  e la cama dreta. 26 E pres de la  cistella del pa alís qui era devant nostro 
Lv 5,11  la desena part de I efí, ço és, I  cister, de sèmola, e no meta en aquella  
Lv 6,20 unció: oferran la desena part d’un  cister de cèmola en sacrifici perdurable,  
Lv 14,10  que sia mesclada ab oli, e I  cister d’oli. 11 E com lo sacerdot  
Lv 14,12  e oferrà’l per la colpa, e lo  cister de l’oli, e oferrà totas las coses 
Lv 14,15 dreta e del peu, 15 e de l’oli del  cister metrà en la sua mà sinestre, 16 e  
Lv 19,36  vostro pes, agual; [*] e lo vostro  cister leyal. Jo sóm Senyor Déu vostro,  
Lv 23,13 suavetat, e vi atrecí lo quart de I  cister. 14 »E pa e granyons ni farines no  
Ex 21,33 ab pedres. 33 E si negú obre sija o  cisterna e no la cobre e hy chau bou o  
Lv 14,21  mesclade ab oli en sacrifici, e II  cisters d’oli, 22 e II tortres o II polls 
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Lv 15,10 10 E qualquequal seurà sobre aquell  citi que ha segut aquell que sofer flux de 
Lv 15,4  qual ell dormirà e en la qual ell  ciurà és inmunde. 5 E si algun hom tocharà 
Lv 15,21  vespre; 21 e lo loch on dormirà o  ciurà en los dies del seu depertiment serà 
Lv 15,26  26 e lo loch on dormirà e on  ciurà serà ensutzat, 27 e qui tocharà a  
Lv 19,18  remembrant de la injúria de ton  ciutadà. Amaràs ton amich axí com tu  
Lv 24,16  per tot lo poble, vullas que sia  ciutadà o palegrí; si blastomarà lo nom de 
Lv 24,22  que sia palegrí vullas que sia  ciutadà aquell qui peccarà, car jo sóm lo  
Lv 21,1 no sia ensutzat en los morts de sos  ciutadans en lur vizitar, 2 sinó en los  
Lv 24,19  ferà alguna màcula a alguns de sos  ciutadans, axí com ell haurà fet a ell sia 
Lv 25,14  feràs venda a qualsevulla de tos  ciutadans o compreràs d’ell, no  
Ex 9,29 E dix Moysès: –Quant jo axiré de la  ciutat, stendré mas mans a nostro Senyor e 
Ex 9,33  éran. 33 E isqué Moysès [*] de la  ciutat e stès las mans a nostro Senyor, e  
Lv 14,40  40 ferà [*] gitar aquelles fora la  ciutat en loch inmunde, 41 e la casa ferà  
Ex 1,11  de càrrechs, e edificharen  ciutats de tendes a Farahó: Pichon e  
Lv 25,32  cases de levitans que sían en las  ciutats, tots temps las poden rembre. 33 E 
Lv 25,33  las casas dels levins que fora las  ciutats són lurs haretats entre los fills  
Lv 26,25 meu fermament. E com fugireu en las  ciutats, jo trematré pestilència enmig de  
Lv 26,31  ànima, 31 en tant que las vostres  ciutats tornaré en desert e feré desert lo 
Lv 26,33  la vostre terra deserta e vostres  ciutats despoblades. 34 »E adonchs plaurà  
Ex 36,18  lesacen la una a l’altre, 18 e L  civellas de aram ab què’s lessàs lo  
Ex 18,20  e mostre al poble ço de què ell se  clama, i la costum de honrar, e la carrera 
Ex 12,25  com ha promès, guardareu aquests  †clams†. 26 E quant vos diran vostros  
Lv 13,28 starà blancha en son loch, no asats  clara, de cremament és, e per amor de assò 
Lv 4,6 devant lo Senyor contra lo vel o la  claustre del santuari. 7 E poserà de  
Lv 4,17  vegades quantre lo vel, ço és, la  claustre, 18 e de aquella matexa pos en  
Lv 16,2  en lo santuari qui és dedins de la  claustre devant la cuberta que cobre l’  
Lv 16,12 entra ultre lo vel, ço és, ultre la  claustre, en la santedat. 13 E pos sobre  
Lv 16,15  scamp la sanch d’aquell dintre la  claustre axí com manat és de la sanch del  
Lv 24,3  las lànties 3 qui són fora la  claustre de la covinensa, en lo tabernacle 
Lv 13,45  contexta ab lo capiró ensemps, e  clemar-s’ha al sacerdot 46 per  
Ex 6,22  los fills de Oziel foren: Mizael e  Clicipian e Cecrí. 23 E pres Aron muller  
Ex 1,10  Veniu sàviament e opremam-lo per  ço que no moltiplich massa, e si’s defèn  
Ex 1,11 mès sobre ells mestres de obres per  ço que’ls turmentassen de càrrechs, e  
Ex 2,5  E devallava la filla de Farahó per  ço que’s levàs al flum, e las suas  
Ex 3,8  mètan en obres, 8 e [*] devall per  ço que’ls desliure de las mans dels  
Ex 3,10  e trematré’t al rey Farahó per  ço que desliuras lo meu poble, ço és, los  
Ex 3,10  per ço que desliuras lo meu poble,  ço és, los fills de Yrrael, de la terra de 
Ex 3,16  vesite a vosaltres; jo viu tot  ço que us sdevenech en Egipte, 17 e dix  
Ex 3,18  de III dies per loch sol per  ço que sacrifiquem al Senyor Déu.” 19 Mas  
Ex 4,5  e tornà bastó. 5 E dix-li: –Per  ço que [*] lo Senyor Déu de tos pares t’  
Ex 4,9  e scampa-la sobre terra, e tot  ço que poràs del flum gitar serà en sanch. 
Ex 4,16  poble e serà ta bocha, e tu seràs  ço que a Déu tany. 17 E prin aquesta verga 
Ex 4,18  tornaré a mos frares en Egipte per  ço que veja encara si són vius. E dix-li 
Ex 5,3  al Senyor Déu nostro per  ço que no’ns sdevenga pastilència ni  
Ex 5,8 na aminvareu res, car vegaven e per  ço crídan e diuen: “Anem sacrificar al Déu 
Ex 5,9  a obrar, e cumplen la lur obre per  ço que no enténgan en monsonegaries. 10 E  
Ex 5,10 enténgan en monsonegaries. 10 E per  ço isquéran los seus majorsdòmens [*] al  
Ex 5,17  respòs: –Vosaltres vos posau e per  ço dieu: “Anem a sacrificar a nostro  
Ex 5,21  –Vinga nostro Senyor e jutge vós,  ço que vosaltres haveu fet pudir la olor e 
Ex 5,21  haveu-los donat cultell per  ço que’ns ociés. 22 E tornà Moysès a  
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Ex 5,23 poble? Per què m’has tramès 23 per  ço que jo intràs a Farahó que parlàs en  
Ex 6,6  ’m de la mia covinensa. 6 E per  ço digues als fills de Yrrael: “Jo sóm  
Ex 6,8  sobre la qual laví la mia mà per  ço que la donàs a Abraam e a Ysach e a  
Ex 6,28-29  rey de Egipte, [*] 28-29 [*] tot  ço que Déu los parlà. 30 E dix Moysès  
Ex 7,2  ton profeta. 2 Tu li parlaràs tot  ço que jo’t diré, e ell parlarà a Faraó  
Ex 8,10  –Segons la tua paraula feré, per  ço que sàpies que negú no és axí com lo  
Ex 8,28  Farahó: –Jo lexaré a vosaltres per  ço que sacrifiqueu al Senyor Déu vostro  
Ex 9,14 sobre tos servents e ton poble, per  ço que sàpies que no n’hi ha negú  
Ex 9,16  e parireu de la terra, 16 car per  ço t’he posat, que mostre en tu la mia  
Ex 9,19  tramet e ajusta ton bestiar e tot  ço que has al camp, car hòmens e bèsties  
Ex 9,22  Moysès: –Stin la tua mà al cel per  ço que vinga pedra en terra de Egipte [*]. 
Ex 9,25  [*], 25 e ferí la pedra [*] tot  ço que trobà en los camps, hòmens e  
Ex 9,29 e cessaran los trons e la pedra per  ço que sàpies que la terra de Déu és, 30  
Ex 9,31  lo li e l’ordi perdut és, per  ço car l’ordi era vert e lo li ja floria; 
Ex 10,1  lo seu cor e de sos servents per  ço que fassa aquests senyals meus en ell,  
Ex 10,5  res no aparega, mas que destroesca  ço que la pedre no destruý, e reuran tos  
Ex 10,16 no hy romàs en tot Egipte. 16 E per  ço Farahó cuytà’s e apellà Moysès e Aron  
Ex 11,7  d’hom tro sus a la bístia, per  ço que sapiau com per grans miracles Déu  
Ex 12,16 e no fereu en ells res de obra fora  ço que tany a menjar. 17 [*] e aquell die  
Ex 12,35  los havia manat per Moysès e Aron,  ço és, que demanaren als egipcians vexells 
Ex 13,12  la volataria a nostro Senyor i  ço que serà primer en tas bísties. Tot açò 
Ex 13,15  primer fill de las bísties, e per  ço sacrifich a nostro Senyor tot ço que  
Ex 13,15  ço sacrifich a nostro Senyor tot  ço que obre volva que sia mascle [*].” 16  
Ex 13,16 en remembrament entre tos ulls, per  ço car nostro Senyor nos ha trets de  
Ex 13,17  de Egipte en mà fort. 17 E per  ço, quant Farahó hach lexat lo poble,  
Ex 13,19  los ossos de Josep ab si, per  ço com havia conjurats los fills de Yrrael 
Ex 13,21  e de nit en columpna de foch, per  ço que fos capdell de la lur via. 22 E may 
Ex 14,11  no havia vazos en Egipte e per  ço nos has amanats que moríssem en aquest  
Ex 14,16  mà sobre la mar e pertex-la, per  ço que vagen los fills d’Irrael per mig  
Ex 14,26  –Sten la tua mà sobre la mar per  ço que tórnan las aygües quantre los de  
Ex 15,23  beura las aygües de Marach per  ço com éran amargants, aon posà Moysès  
Ex 15,26  Senyor, Déu teu, e fas devant ell  ço qui és dret, e obeyràs los seus  
Ex 16,4  cel. Ischa lo poble e culla cascú  ço que’ls abast a I die, per ço que’ls  
Ex 16,4 cascú ço que’ls abast a I die, per  ço que’ls asaig si han la mia lig o no, 5 
Ex 16,8  e al matí pa a sadollament per  ço com ha oyit vostre murmurament e que  
Ex 16,23  santifichat a nostro Senyor. Tot  ço que haveu a fer demà feu-ho vuy, e ço 
Ex 16,23  haveu a fer demà feu-ho vuy, e  ço que deveu cuynar demà cuynau-ho vuy,  
Ex 16,26 és dissapte de nostro Senyor, e per  ço no n’hi trobarà hom. 27 E vench lo  
Ex 16,32  en las devenidores generacions per  ço que conègan lo pa que jo’ls nodrí al  
Ex 16,36  pertides de Canahan. 36 E gòmor,  ço és, una de aquellas masuras, [*] fou  
Ex 17,7  baralla dels fills d’Irrael, per  ço car temptaren nostro Senyor e diguéran: 
Ex 18,1  de Median, sogre de Moysès, tot  ço que havia fet nostro Senyor a Moysès e  
Ex 18,1  a Moysès e a Yrrael son poble, per  ço car nostro Senyor havia tret Yrrael de  
Ex 18,8  8 comptà Moysès a son sogre tot  ço que Déu havia fet [*] als egipcians per 
Ex 18,9  que Déu havia fets a Yrrael, per  ço car lo havia tret de la mà dels  
Ex 18,11  és gran sobre tots los déus, per  ço car argullós havia stat quantre ells.  
Ex 18,14  14 E quant ho hach vist son sogre,  ço que feya en lo poble dix: –Què és açò  
Ex 18,19 en açò qui a Déu tany, e li comptes  ço que Déu li diu, 20 e mostre al poble ço 
Ex 18,20  Déu li diu, 20 e mostre al poble  ço de què ell se clama, i la costum de  
Ex 18,22  los càrrechs entre los altres per  ço que pus leuger ta sia; 23 e si açò fas, 
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Ex 18,24  quant açò hach oÿt Moysès, féu tot  ço que ell havia manat, 25 e trià hòmens  
Ex 18,26  jutjaven lo poble tostemps, e tot  ço que era greu comptaven a ell, e ells  
Ex 19,9  vendré a tu en scurina de nuu per  ço que oja lo poble, e parlaré a tu e que  
Ex 19,18  del munt de Sinaý. 18 E fumava per  ço com nostro Senyor hi era davallat ab  
Ex 19,22  nostro Senyor sían santificats per  ço que no’ls fira. 23 E dix Moysès a  
Ex 19,24  ni pugen a nostro Senyor, per  ço que per ventura no’ls ocia. 25 E  
Ex 20,11 Senyor lo cel e la terra e la mar e  ço qui és en ells, e posà en lo setèn die, 
Ex 20,11 ells, e posà en lo setèn die, e per  ço beneý nostro Senyor lo die del dissapte 
Ex 20,12  12 »Honra ton pare e ta mare per  ço que vischas molt sobre la terra que  
Ex 20,19 hem. No’ns parla nostro Senyor per  ço que per ventura no muyram. 20 E dix  
Ex 20,20 –No us vullau tembre; Déu vench per  ço que us provàs e que la temor sua fos en 
Ex 20,26 pugeràs per graus al meu altar, per  ço que la tua legesa no sia manifestament  
Ex 21,30  preu, ell darà per scapar sa vida  ço que hom li demanarà. 31 E si fer en lo  
Ex 21,34  retrà lo preu de las bísties, e  ço qui hy morrà serà seu. 35 E si bou  
Ex 22,4  serà venut. 4 E si hom li troba  ço que ha furtat [*], o sia bou o aze o  
Ex 22,5  que pastur la cose stranya, tot  ço que †menys† val en camp o en vinya  
Ex 23,1  de monsónega ni untaràs la mà per  ço que digues fals testimoni per lo  
Ex 23,2  ne en juý a santència de molts per  ço que pertesques de veritat. 3 A pobre no 
Ex 23,11 e al VII any la lexaràs reposar per  ço que mengen los pobres tel teu poble, e  
Ex 23,11  los pobres tel teu poble, e tot  ço que romandrà menjar-ho-han las  
Ex 23,12  e al die VII reposaràs, per  ço que rapòs ton bou e ton aze e lo fill  
Ex 23,13  ta serventa e l’estrany. 13 »Tot  ço que us he dit guardau. E no jurareu per 
Ex 23,29  seré devant de cara de I any per  ço que la terra no sia deserta e las  
Ex 24,5  Déu e ociéran hòstias passífiques,  ço és, XII vadells. 6 E Moysès pres †las  
Ex 24,12  e los manaments que he scrits per  ço que’ls ensenys als fills de Yrrael. 13 
Ex 25,22 e parlar-t’he sobre lo cobertor,  ço és a saber, enmig de II xerubins qui  
Ex 25,27 què hom meta forrellats en ells per  ço que hom puga aportar la taula. 28 E  
Ex 26,12  e fasses de tot un cobriment. 12 E  ço qui romandrà als vels qui són  
Ex 26,12  vels qui són aperallats al terrat,  ço és, la un vel qui és pus ample, de la  
Ex 26,19  XXXX fundements d’argent per  ço que II fundaments sían sotmesos a  
Ex 26,26  forellats del fust de setim V, per  ço que tenguen las taulas a le un costat  
Ex 26,29  e metràs-hi anells d’or per  ço que tinguen los forrallats las taulas,  
Ex 27,20 olives pur, que sia fet a molí, per  ço que crem làntie tostemps 21 al  
Ex 28,1  Abiüd e Aletzàs e Thamar, per  ço que usen a mi de sacerdoci. 2 E faràs  
Ex 28,4 Aron, ton frare, e a sos fills, per  ço que usen de sacerdoci a mi. 5 E pendran 
Ex 28,28  ab la sàvena de jacint, per  ço que la juntura afegida al reonal del  
Ex 28,35  Aron en lo ofici del ministeri per  ço que ogen lo so quant intrerà e axirà  
Ex 28,38 la làmina tostemps en son front per  ço que plàcia a nostro Senyor. 39 »E  
Ex 28,41  de tots, santificharàs-los per  ço que aministren e fassen sacerdoci [*].  
Ex 28,42  [*]. 42 E feràs bregués de li per  ço que cobren la carn de las lurs legesas, 
Ex 28,43  o quant se poseran a l’altar per  ço que aministren lo santuari, e que no  
Ex 29,5  5 vestiràs Aron de sos vestits,  ço és, de camisa e de gonella e de  
Ex 29,14  defora totas las albergades, per  ço car és per lo peccat. 15 »E pendràs un  
Ex 29,22  és sobre ells al costat dret, per  ço car és moltó de santificació, 23 e una  
Ex 29,30  al tabernacle del testimoni per  ço que ministre en lo santuari. 31 »E  
Ex 29,33  tabernacle del testimoni, 33 per  ço que’m plàcia lo sacrifici, e la mà de  
Ex 29,41  de la oferta del matí e segons  ço que diem, en odor de suavesa, 42  
Ex 29,44 ab l’eltar, e Aron e sos fills per  ço que usen a mi de sacerdoci. 45 E seré  
Ex 29,46  ’ls treguí de terra de Egipte per  ço que jo stigués entre ells, car jo sóm  
Ex 30,2  de longuesa e altre de amplesa,  ço és, quadrat, e II colzos de altesa, e  
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Ex 30,4  la corona per cascun costat per  ço que los forrellats sien mesos en ells e 
Ex 30,16  del tabernacle del testimoni, per  ço que sia remembrament d’ells devant  
Ex 30,20 e quant se acosteran a l’altar per  ço que ofiren en aquell timiama a nostro  
Ex 30,23  D cicles, de canyella la mitat,  ço és, CCL sicles, de canyella [*], 24 e  
Ex 30,30  untaràs e santificaràs-los per  ço que usen a mi de sacerdoci. 31 »E als  
Ex 30,38  38 car aquell qui’n ferà tal, per  ço que us de aquella odor, perirà dels  
Ex 31,6  ha cor de hom savi e resposat per  ço que’s fassa tot ço que a tu he manat:  
Ex 31,6  e resposat per ço que’s fassa tot  ço que a tu he manat: 7 lo tabernacle de  
Ex 31,11  e timiama de bona odor [*]; e tot  ço que a tu maní. 12 E dix nostro Senyor a 
Ex 31,13  e vostres generacions, per  ço que sapiau que jo sóm Senyor qui us  
Ex 32,3  -los-ma. 3 E féu lo poble  ço que ell dix, e aportaren los anells e  
Ex 32,12  12 Prech-te, Senyor, no sia, per  ço que no diguen los de Egipte que per ço  
Ex 32,12 que no diguen los de Egipte que per  ço los ne treguist, [*] que’ls ociessas  
Ex 32,29  en son fill e en son frare, per  ço que us sia donada benedicció. 30 E en  
Ex 33,2 2 E trematré devant tu l’àngel per  ço que git lo cananeu e amoreu e hateu [*] 
Ex 33,5 -t’he. Ara posa ton altivesch per  ço que sàpies què’t faré. 6 E posaren los 
Ex 33,13  tu, mostre’m la tua cara per  ço que sàpia que trop gràcia devant tu;  
Ex 33,16  devant tu, si no vas ab nós per  ço que siam glorificats de tots los pobles 
Ex 34,10  la terra ne en negunes gents, per  ço que veja lo poble enmig de qui tu est  
Ex 34,11  que jo faré. 11 »E guarda tot  ço que jo t’he vuy manat. Jo gitaré vuy  
Ex 34,16  de lurs fillas a tos fills, per  ço que, pus que ellas hauran fornicat ab  
Ex 34,19 de las novellas messas [*]. 19 »Tot  ço que obra la vulva del linatge masculí  
Ex 34,32  los fills de Yrrael e manà’ls tot  ço que havia oÿt de nostro Senyor al munt  
Ex 34,34 adonchs parlava als fills d’Irrael  ço que li era manat, 35 e vèyan la cara de 
Ex 35,8  8 e oli a las lumenàries e per  ço que’n fassa ungüent e timiana molt  
Ex 35,10 de vosaltres és savi, vinga e fassa  ço que Déu ha manat, 11 ço és a saber,  
Ex 35,11  e fassa ço que Déu ha manat, 11  ço és a saber, tenda e son terrat e  
Ex 35,19  de Aron bisbe e de sos fills per  ço que usen a mi de sacerdoci.” 20 E isqué 
Ex 35,22  hòmens ab las fembras donaren tot  ço qui era a honor de aquell e als vestits 
Ex 35,25  25 E las fembras sàvias donaven  ço que sabien: jacint e porpre e vermelló  
Ex 35,29  ab pensa humil oferían dons per  ço que féssan les obres que Déu havia  
Ex 36,7 E axí cessaren de oferir dons 7 per  ço car ço que havían oferit hi bastava e  
Ex 36,7  de oferir dons 7 per ço car  ço que havían oferit hi bastava e hy  
Ex 36,12  la altre cortina axí matex, 12 per  ço que las ances vinguéssan quantre si la  
Ex 36,17 en la vora [*] de la altre saga per  ço que’s lesacen la una a l’altre, 18 e  
Ex 36,22  encastadures en cascuna taula per  ço que la una se ajustàs ab l’altre; axí  
Ex 36,27  per cascuna taula. 27 Ves ponent,  ço és, ves aquella part del tabernacle qui 
Ex 36,30  e haguéssan XVI bases d’argent,  ço és a saber, II vazos per cascuna taula. 
Ex 36,34 argent, e féu los cercles d’or per  ço que pogués metre los forrellats, e  
Ex 37,14  e mès en aquella forrellats per  ço que la taula se pogués portar, 15 e féu 
Ex 37,27  la corona per cascun costat per  ço que los forrellats s’hi matéssan e l’ 
Ex 39,3  d’or e pertí-las en fils per  ço que’s poguéssan tòrcer ab [*] colors,  
Ex 39,19  ’ls una saveneta de jacint per  ço que no’s moguéssan, axí com manà Déu a 
Ex 39,31  E féran los fills de Yrrael tot  ço que Déu havia manat a Moysès, 32 e  
Ex 40,9  lo tabernacle ab los vaxells per  ço que sia santificat, 10 l’altar de  
Ex 40,11 11 [*] sacrets ab oli de unció, per  ço que sían sants dels sants. 12 »E  
Ex 40,13  los has de santas vestiduras per  ço que’m servèschan e la lur unció profit 
Ex 40,14  perdurable. 14 E féu Moysès tot  ço que havia manat nostro Senyor. 15 Al  
Ex 40,19  penjà devant ella lo vel per  ço que complís lo manament de Déu. 20 E  
Lv 1,2  a nostro Senyor, de sas bísties,  ço és, de bou o de ovella, oferreu  
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Lv 1,8  dessús los membres especejats,  ço és a saber, lo cap e tot ço qui s’  
Lv 1,8  ço és a saber, lo cap e tot  ço qui s’acosta al fetge, 9 los budells e 
Lv 1,12  entorn, 12 e pertiran los membres,  ço és, lo cap e tot ço qui s’acosta al  
Lv 1,12  los membres, ço és, lo cap e tot  ço qui s’acosta al fetge, e posar-ho- 
Lv 1,14  és la oferta holocaust de aucells,  ço és, de tortres o de polls o coloma, 15  
Lv 2,3  plasent odor a nostro Senyor. 3 E  ço que romandrà del sacrifici serà de Aron 
Lv 2,4 en lo forn, axí com pans de cèmola,  ço és a saber, menys de levat mesclats ab  
Lv 2,5  frita axí com crespells en paella,  ço és a saber, meyns de levat, 6  
Lv 2,8  de cèmola e d’oli. 8 »Pendràs  ço que oferràs a nostro Senyor, e liurar- 
Lv 2,11  Senyor sían menys de levat, [*]  ço que sacrificareu a nostro Senyor. 12  
Lv 4,13  se ignorave e per ignorància ferà  ço qui és quantre lo manament de Déu, 14 e 
Lv 4,17  -ne VII vegades quantre lo vel,  ço és, la claustre, 18 e de aquella matexa 
Lv 4,22  peccarà príncep quantre un home de  ço que nostro Senyor veda per ignorància,  
Lv 4,26  e preguerà per ell per  ço que lo seu peccat sia perdonat. 27 »E  
Lv 4,27  poble [*] peccarà per ignorància,  ço és, que fassa qualque cose que nostro  
Lv 4,32  aportaran a sacrificar per peccat,  ço és, ovella, sia nèdea, 33 e pos la mà  
Lv 5,9  per las parets de l’altar, e  ço que de la sanch sobrerà fassa decórrer  
Lv 5,11 son peccat la desena part de I efí,  ço és, I cister, de sèmola, e no meta en  
Lv 6,5  4 totas coses pensades reta, 5 tot  ço que per engan volia retenir,  
Lv 6,17  santuari del tabernacle; 17 e per  ço no hy haurà lavat, car la part [*]  
Lv 7,9  cèmola qui serà cuyt en forn e tot  ço que serà cuyt en chassola o en paella,  
Lv 7,19 menjada, mas sia cremada al foch, e  ço que serà net d’ella sia menjat. 20 E  
Lv 8,10 ab lo qual untà lo tabernacle e tot  ço que és en ell, 11 e santifichà ells e  
Lv 8,21  ariet tot ensès sobre l’altar per  ço car era holocaust de suau odor a Déu,  
Lv 8,28  sobre lo altar de l’holocaust per  ço car era consegració e oferta en odor  
Lv 8,32  e sos fills los menjaran.” 32 E  ço que romandrà de las carns e del pa, sia 
Lv 8,34  en aquests presents fets és, per  ço que cumplau vostro sacrifici. 35 De die 
Lv 10,3  3 E dix Moysès a Aron: –Açò és  ço que parlà nostro Senyor: Jo seré  
Lv 10,6  squinsareu vostres vestidures per  ço que per aventura no muyrau, per ço que  
Lv 10,6  ço que per aventura no muyrau, per  ço que sobre tota la coŀlecció no ischa  
Lv 10,10  en las vostres generacions 10 per  ço que hajau ciència de triar entre sant e 
Lv 11,2  als fills d’Irrael: »Guardau tot  ço que he scrit per ço que sia vostro Déu. 
Lv 11,2  »Guardau tot ço que he scrit per  ço que sia vostro Déu. Aquests són los  
Lv 11,41  inmunde tro al vespre. 41 »E tot  ço que grapona sobre la terra sia  
Lv 11,43  toqueu neguna cose de aquellas per  ço que no siau inmundes, 44 car jo sóm lo  
Lv 11,45  a vosaltres de terra de Egipte per  ço que fos a vosaltres en Senyor. Sants  
Lv 11,47  aygües e graponen en terra, 47 per  ço que sapiau e conegau las diferències  
Lv 13,13  -l’ha per lebrozia nèdea per  ço car tota és tornada en blanchor; home  
Lv 13,25  la vizió pregona més avant d’ell,  ço és, del cuyro, lebrozia és [*]; 26 e si 
Lv 13,51  serà jutjat lo vestiment e tot  ço que serà atrobat, 52 e per amor de açò  
Lv 14,7  que és mundat VII vegades per  ço que de dret sia purgat, e puxs lex anar 
Lv 14,21 21 »E si serà pobre e no porà haver  ço que dit és, haja I anyell per la colpa  
Lv 14,21  per la colpa per a oferir per  ço que prech per ell lo sacerdot, e la  
Lv 14,36  lebrozia serà en aquella, per  ço que tota no sia feta inmunde de la cose 
Lv 14,36  entre lo prevera en la casa per  ço que conega la lebrozia. 37 E com veurà  
Lv 16,2  la cuberta que cobre l’archa per  ço que no muyre, car jo aparexeré sobre la 
Lv 16,4  gonella de li e bragues de li per  ço que amach ses vergonyes, e sinya encara 
Lv 16,12  e encens, e entra ultre lo vel,  ço és, ultre la claustre, en la santedat.  
Lv 16,13  qui és sobre lo testament per  ço que no muyre. 14 E prenga de la sanch  
Lv 16,17 lo bisbe intrerà en lo santuari per  ço que prech per si e per la casa sua [*]. 
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Lv 16,32  en lo qual haurà untada la mà per  ço que servescha axí com a sacerdot per  
Lv 16,34  fur legítim e perdurable, e per  ço que pregueu per los fills d’Irrael e  
Lv 17,5  los quals ociuran en lo camp per  ço que sia santifichat nostro Senyor Déu  
Lv 17,9  del tabernacle del testimoni per  ço que ofira a Déu, l’home aquell serà  
Lv 18,6 acost a la sanch de son proÿsme per  ço que descobre la sua legesa. Jo sóm lo  
Lv 18,13 la sor de ta mare no revalaràs, per  ço car és carn de ta mare. 14 »La vergonya 
Lv 18,17  fills de aquella no prengues per  ço que revelas la lur vergonya, car carn  
Lv 18,20  ab la muller de ton proÿsme, per  ço que la tua sament no sia ensutzade per  
Lv 18,21  a la ýdola de Moloch, per  ço que no ensutzes lo nom del Senyor Déu  
Lv 18,25  quals jo visitaré ab ma ira, per  ço que rase los habitadors ceus. 26  
Lv 18,30  los meus manaments e no fassau  ço que féran aquells qui fóran abans de  
Lv 19,5  de secrifichament al Senyor per  ço que sia perdonat a vosaltres, 6 en lo  
Lv 19,9  segaràs la tua terra, no tondràs,  ço és, no segaràs entrò al sòl de la  
Lv 19,9  spigues romanents no culliràs per  ço que’n cúllan los pobres, 10 ni en la  
Lv 19,15  car jo sóm Senyor. 15 »No fasses  ço que és malvat ne enich. No jutges  
Lv 19,17 ans lo castigueràs publichament per  ço que no hages sobre ell peccat. 18 No’t 
Lv 19,20  samensa, que sia serventa, jatcia  ço que sia noble emperò no remuda per  
Lv 19,31  e ab ariolis no requirats, per  ço que no siau ensutzats per aquells. Jo  
Lv 20,3  aquell del mig de son poble, per  ço car donà de la sua sament a Moloch e ha 
Lv 20,5  aquells qui concentiran a ell per  ço que fornicassen ab Moloch, e tolré-  
Lv 20,13  ells. 13 »Qui dormirà ab mascle,  ço és, que jaurà ab ell e hi serà concent, 
Lv 20,17 què sien morts devant lo poble, per  ço car la vergonya de sa germana descobrí, 
Lv 20,21  la vergonya de son frare, e per  ço seran menys de fills. 22 »Guardau las  
Lv 20,22  e los meus juýs e feu aquells per  ço que no us avorrescha la terra en què  
Lv 20,25  e ocell nèdeu del no nèdeu, per  ço que no ensutzeu las vostres ànimas en  
Lv 20,26  a vosaltres de tots los pobles per  ço que fósseu meus. 27 »Hom o fembra qui  
Lv 21,2  2 sinó en los cosins e en propis,  ço és, sobre pare e mare e fill e filla e  
Lv 21,10  cremada per foch. 10 »E lo bisbe,  ço és, lo sacerdot major entre sos frares, 
Lv 21,23  ne no s’acost a l’altar, per  ço car màcula ha e no deu menyspresar lo  
Lv 22,2 consegrats dels fills d’Irrael per  ço que no menyspreu lo nom de la mia  
Lv 22,8  per altre bístie no menjareu, per  ço que no siau ensutzats en aquellas. Jo  
Lv 22,9  9 »Guardau los meus manaments per  ço que no siau sotmesos a peccat e que no  
Lv 22,16  que oferiren al Senyor, 16 per  ço que per ventura no sostenguen iniquitat 
Lv 22,21  oferrà-lo menys de màcula per  ço que sia acceptable. Nenguna màcula no  
Lv 22,29  per acostament de gràcia, per  ço que puga ésser plasent, 30 aquell matex 
Lv 22,32 32 No ensutzeu lo meu nom sant, per  ço que jo sia santifichat enmig dels fills 
Lv 22,33 he aduyts de la terra de Egipte per  ço que fos a vosaltres en Déu. Jo sóm lo  
Lv 23,11 lo sacerdot la garba devant Déu per  ço que sia acceptable per vosaltres a Déu. 
Lv 23,16  l’altre die de la setmane cetena,  ço és, L dies, e axí ofarreu sacrificis  
Lv 23,28  die, car die és de perdonansa per  ço que perdó a vosaltres lo Senyor Déu  
Lv 23,38  vostros e las ofertas per vot e  ço que de grat donau a nostro Senyor. 39  
Lv 23,39 primer e lo die VIII serà dissapte,  ço és, que posareu. 40 E vosaltres pendreu 
Lv 23,43 Yrrael staran en las cabanas 43 per  ço que diguen aquells que aprés de  
Lv 24,7  poseràs encens molt luent per  ço que sia pa en remebrament de sacrifici  
Lv 24,9  seran de Aron e de sos fills per  ço que mengen aquells en loch sant, car  
Lv 25,8  a tu VII setmanes d’anys,  ço és, VII vegades VII, que tots ensemps  
Lv 25,12  any jubileu, mas del camp menjareu  ço que serà en ell. 13 »En l’any jubileu  
Lv 25,18  meus juýs e compliu aquells, per  ço que pugau habitar en la terra sens  
Lv 25,25  lo pus proÿsme d’ell pot rembre  ço que aquell vendrà; 26 e si no havia  
Lv 25,27  de aquell temps com se vané, e  ço que romandrà sia retut al comprador, e  
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Lv 25,36  donist. Tem lo Senyor Déu teu per  ço que puga viura ton frare ab tu. 37 No  
Lv 25,38 vosaltres de la terra de Egipte per  ço que donàs a vosaltres la terra de  
Lv 25,38 a vosaltres la terra de Canahan per  ço que fos vostre Déu. 39 »E si ton frare  
Lv 25,51  tants anys tro que complescha  ço que costà. 52 E si ha servit més que no 
Lv 26,1  en tota la vostra terra per  ço que adoreu a ella, car jo sóm lo Senyor 
Lv 26,13 vosaltres de la terra de Egipte per  ço que no servísseu a ells, e qui trenquí  
Lv 26,15 meus juýs avorrireu e que no fassau  ço que per mi és ordonat, e que enrera  
Lv 26,22  bísties, e a poquesa tornerà tot  ço del vostro, e seran desertas las vias  
Lv 26,35 los dissaptes de la sua solitut per  ço com no reposàveu en vostros dissaptes  
Lv 26,40  per la falcia que feren a mi e per  ço car anaren contre mi. 41 E per ço jo  
Lv 26,41  ço car anaren contre mi. 41 E per  ço jo iré contre ells e aportaré aquells  
Lv 26,43 ells pregueran per lurs peccats per  ço car haguéran en oy los meus juýs e  
Lv 26,43  e menyspresaren las mias ligs per  ço avorrí lur ànima. 44 Emperò gens per  
Lv 26,45  de Egipte devant las gents per  ço que fos lur Déu. Yo sóm lo Senyor Déu.  
Lv 27,10  serà sant 10 e no ho porà mudar,  ço és a saber, bo per àvol ni mal per bo,  
Lv 27,12  e que axí stablescha lo preu, e  ço que ell dirà, que axí sia. 13 E si dar  
Lv 27,28  com dabans serà stimat. 28 »Tot  ço que a Déu serà concegrat, sia home o  
Lv 27,33  altre cose, car si algú ho muderà,  ço que serà mudat e ço que’s muderà serà  
Lv 27,33 algú ho muderà, ço que serà mudat e  ço que’s muderà serà santifichat al  
Ex 19,8  Senyor, 8 e respòs tot lo poble:  –Ço que nostro Senyor ha manat farem. E  
Ex 29,35  menjades car santifichades són. 35  »Ço que t’he manat feràs sobre Aron e sos 
Ex 3,4  –Moysès, Moysès! E ell dix: –Ací  çó. 5 E ell dix-li: –No t’hich acostas. 
Ex 3,11  E dix Moysès a nostro Senyor: –Qui  çó jo, que vaja al rey Farahó e traga los  
Ex 20,17  res qui sia falç testimoni. 17 »No  cobejaràs la case de ton proÿsme [*], ni  
Ex 25,20  e giren las cares. Aquest és lo  cobertor ab què’l cobriràs, 21 en què  
Ex 25,22  -t’he e parlar-t’he sobre lo  cobertor, ço és a saber, enmig de II  
Ex 36,19  de totas las sagas. 19 E féu lo  cobertor del tabernacle de pells de  
Ex 21,33  negú obre sija o cisterna e no la  cobre e hy chau bou o aze, 34 lo senyor de 
Ex 22,27  sol lo vestir de sa carn de què’s  cobre e no n’ha altre ab què’s dorme; si 
Ex 29,22  del moltó e la coha e lo sèu qui  cobre los budells, e la ret del fetge e II 
Lv 3,10  10 ab los ronyons e ab lo grex qui  cobre lo ventre, e encare sobre los  
Lv 3,14  altar entorn, 14 [*] e lo grex qui  cobre lo ventre e tocha tots los membres  
Lv 7,3  E ofiren de la couha e lo grex qui  cobre las entràmanes 4 e abdosos los  
Lv 8,25  lo sèu e la coha e tot lo grex qui  cobre los budells [*] e los ronyons  
Lv 13,13 veurà lo prevere que la lebrozia li  cobre tota la carn, jutjar-l’ha per  
Lv 16,2  la claustre devant la cuberta que  cobre l’archa per ço que no muyre, car jo 
Lv 16,13 que la neula de aquellas e la vapor  cobre la cuberta qui és sobre lo testament 
Lv 17,13 menjar, scamp la sanch de aquella e  cobre-la ab terra, 14 car la ànima de  
Ex 25,20  20 e obren las lurs alas e  cobren l’oracle e guarden-sa la una ala 
Ex 28,42 42 E feràs bregués de li per ço que  cobren la carn de las lurs legesas, dels  
Ex 15,10  E lo teu spirit bufà en la mar e  cobrí-los; pesants foren com a plom e en 
Ex 19,16  e los lamps, e una nuu fort spessa  cobrí lo munt, e lo crit del corn era  
Ex 24,15 a ell. 15 E quant fou pujat Moysès,  cobrí lo munt una nuu, 16 e stech la  
Ex 24,16 la glòria del Senyor sobre Sinaý, e  cobrí’l la nuu VI dies, e al VIIèn die  
Ex 36,14 E féu XI sagues de pèlls de cabre e  cobrí lo tabernacle. 15 Una saga havia de  
Ex 36,34  que pogués metre los forrellats, e  cobrí’ls de làminas d’or. 35 E féu vela  
Ex 36,38  [*], 38 e V colones ab V caps que  cobrí d’or, e féu-na V vazos d’  
Ex 37,4  4 E féu forrellats de setim, e  cobrí’ls d’or, 5 e mès-los als anells  
Ex 37,28 forrellats féu del fust de setim, e  cobrí’ls de launes d’or. 29 E féu oli de 
Ex 38,2  2 e los corns axían dels angles; e  cobrí’l de launas de aram. 3 E aparellà  
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Ex 38,6  6 E féu-los de fust de setim, e  cobrí’ls de launas de aram, 7 e manà’ls  
Ex 40,17  [*], e stablí sas colonas, 17 e  cobrí lo terrat sobre lo tabernacle e posà 
Ex 40,32  Senyor havia manat a Moysès, 32  cobrí una nuu lo tabernacle del testimoni, 
Ex 34,35  axia que era cornuda, mas aquell  cobria altre vegada sa cara com parlava ab 
Ex 40,33  Moysès dintre per la nuu qui hu  cobria tot, e la magestat de nostro Senyor 
Ex 37,9  [*], 9 qui stanien lurs ales e  cobrien l’oracle e guardaven la un a l’  
Ex 26,11  las bagues, e fasses de tot un  cobriment. 12 E ço qui romandrà als vels  
Ex 26,14  robricades, e sobre aquest, altre  cobriment de pells de jasint. 15 »E feràs  
Ex 35,11 ço és a saber, tenda e son terrat e  cobriment, e anells e taulas e forrellats  
Ex 36,19 pells de moltons rubricades e altre  cobriment de jacint. 20 E féu las taulas  
Ex 39,32  32 e oferiren lo tabernacle e lo  cobriment e tota la obra, e los anells e  
Ex 40,17  lo tabernacle e posà-hy dessús  cobriment, axí com nostro Senyor havia  
Ex 40,30 lo tabernacle del testimoni o en lo  cobriment del testimoni o covinensa que  
Ex 25,13  forrallats de fust de setim, e  cobrir-los-has d’or, 14 e metràs-  
Ex 26,7  XI cortines o sagues de salici per  cobrir lo terrat del tabernacle 8 de  
Lv 13,12  la lebrozia en la conna e  cobrirà tota la carn del cap tro als peus, 
Lv 13,16  tornerà en blanchor e tot l’home  cobrirà, 17 concidererà ell lo sacerdot e  
Ex 10,5 demà legostas en la tua terra 5 que  cobriran tota la terra, que res no  
Ex 25,20  Aquest és lo cobertor ab què’l  cobriràs, 21 en què posaràs lo testimoni  
Ex 26,12  és pus ample, de la mitat d’ell  cobriràs lo derrer cap del tabernacle, 13  
Ex 26,29  los forrallats las taulas, e  cobriràs de launes d’or. 30 E’regiràs lo 
Ex 27,2  e III colzos de altesa. 2 [*] e  cobriràs-lo de aram. 3 E feràs dejús d’ 
Ex 27,6  altar, de fust de setim, los quals  cobriràs de launas de aram, 7 e metràs-  
Ex 8,6 de Egipte, e pujaren las granotas e  cobriren tota la terra de Egipte. 7 E  
Ex 10,15 que may aytals fóran ni seran, 15 e  cobriren tota la terra, e guastaren-ho  
Ex 14,28 -los enmig de las aygües. 28 [*] e  cobriren las carretas e los cavallers e  
Ex 16,13  e vinguéran tantas de guatles que  cobriren totas las tendas, e al matí hach  
Ex 29,2  sens horresa, 2 e pans alizos, e  cocha sens levat †que sia ajustada d’  
Lv 11,30  e sergantana e cameleon e luert e  cocodilus; 31 tots aquests són no nèdeus,  
Ex 27,1  e altres tants de amplesa, e serà  codrat, e III colzos de altesa. 2 [*] e  
Lv 26,26  axí que X fembras seran en I forn  coent los pans e retran aquells a pes, e  
Lv 8,31 lurs vestidures, manà dient a ells:  –Coets las carns fora lo tabernacle devant 
Ex 4,4  –Sten ta mà e pren-la per la  coha. E [*] pres-la e tornà bastó. 5 E  
Ex 29,22  22 pendràs lo grex del moltó e la  coha e lo sèu qui cobre los budells, e la  
Lv 8,25  l’altar entorn. 25 E lo sèu e la  coha e tot lo grex qui cobre los budells  
Lv 9,19  entorn. 19 E lo sèu del bou e la  coha de l’ariet e los ronyons ab lo sèu e 
Lv 22,23  que haja talladas las orellas e la  coha, mas a pagar los vots no podeu fer.  
Ex 22,26  son vestir, ans que lo sol se  colch ret-la-hy, 27 car aquell és sol  
Ex 8,26  al Déu nostro, [*] que  colen los egipcians devant ells, allapidar 
Lv 23,37  del Senyor las quals apellareu  colents, e encara santes, e oferreu en  
Lv 25,2  en la terra la qual jo us donaré,  coleu lo dissapte del Senyor. 3 »VI anys  
Ex 17,12  no s’abaxaren tro que lo sol se  colgà. 13 E Josuè encalsà Amalech e lo seu 
Lv 22,7  la sua carn ab aygüe, 7 com se  colguerà lo sol, lavors serà nèdeu e porà  
Lv 1,15  l’altar, e torcerà-li lo cap al  coll axí que sia trencat lo cuyro, e lexen 
Lv 5,8  del servigal axí que li aparega lo  coll en guisa que no sia squinsat, 9 e  
Lv 4,13  las cendres. 13 »Car si tota la  coŀlecció de Yrrael se ignorave e per  
Lv 10,6 no muyrau, per ço que sobre tota la  coŀlecció no ischa indignació. E los  
Lv 19,2  a Moysès dient: 2 –Parle a tota la  coŀlecció dels fills d’Irrael e diràs a  
Lv 12,8  prenga II tortres o II polls de  colom, la un d’ells a fer holocaust e l’ 
Lv 14,22  oli, 22 e II tortres o II polls de  colom, dels quals sia la un per peccat e  
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Lv 1,14  ço és, de tortres o de polls o  coloma, 15 oferrà-la lo sacerdot a l’  
Lv 12,6  d’un any en holocaust e I poll de  coloma o de tortra per peccat, a la porta  
Lv 14,30  Déu; 30 e de las tortres e dels  colomins oferrà 31 un per la colpa e altre 
Lv 15,14  VIIIèn die pendrà II tortres o II  colomins, e devant Déu ell vindrà a la  
Lv 15,29  oferrà al sacerdot II tortres o II  colomins a la porta del tabernacle del  
Lv 5,7  bestiar, ofira II tortres o II  coloms a nostro Senyor, un per lo peccat e 
Lv 5,11 son poder que ofira II tortres o II  coloms, ofira per son peccat la desena  
Ex 27,11  en longuesa de C colzos, e XX  colonas, e los fonaments de aram, e los  
Ex 38,10 de bis retort de C colzos, 10 e [*]  colonas de aram ab lurs vazos; als caps de 
Ex 38,11  11 E ves aguiló havia tendas de  colonas e vazos e caps de colonas de  
Ex 38,11 tendas de colonas e vazos e caps de  colonas de aquella matexa manera de obra  
Ex 38,12  havia tendas de L colzos, e X  colonas de aram ab lurs vazos, e los caps  
Ex 38,12  ab lurs vazos, e los caps de las  colonas éran [*] d’argent; 13 e ves  
Ex 38,14 las quals havia, a l’un costat, XV  colonas de III colzos a l’entrant del  
Ex 38,15  [*] havia-hy XV [*] tendas e III  colonas e atrestants vazos, 16 e totas las 
Ex 38,17  bis retort, 17 e los vazos de las  colonas éran de argent, e los caps d’  
Ex 38,17  d’argent. E vestí las  colonas del palau d’argent, 18 e a l’  
Ex 38,19  las tendas del palau. 19 E las  colonas foren IIII a la intrada, ab basses 
Ex 38,28  E de MDCCLXXV féu los caps de las  colonas e vestí-los de argent. 29 E  
Ex 39,39  vas, e las tendas del palau, e las  colonas ab lus vazos, 40 e tenda a l’  
Ex 40,16  e los vazos [*], e stablí sas  colonas, 17 e cobrí lo terrat sobre lo  
Ex 26,32 vanetat, 32 e aparellaràs devant IV  colones del fust de setim. Aquellas seran  
Ex 26,37  per obre d’egulla. 37 E las V  colones del fust de setim deureràs, e  
Ex 27,10  tindrà C colzos de lonch, 10 e XX  colones ab atrestants fonaments de aram,  
Ex 27,12  seran las tendas per L colzos, e X  colones e atrestants fondaments. 13 E l’  
Ex 27,15  de XXXX colzos [*]. 15 [*] e III  colones e altres tants fondaments. 16 E a  
Ex 27,16  de obre d’agulla, e haurà IIII  colones ab aytants fonaments. 17 Totas las 
Ex 27,17  ab aytants fonaments. 17 Totas las  colones del palau seran vestidas entorn de 
Ex 29,12  vadell e posar-l’has sobre las  colones de l’altar ab ton dit, e l’altre 
Ex 35,17 fonaments, 17 e cortinas del palau,  colones [*], e tenda a la porta del  
Ex 36,36  fort diversa a depertir, 36 e IIII  colones de fust de setim, e deurà-las ab 
Ex 36,38  e de bis retort [*], 38 e V  colones ab V caps que cobrí d’or, e féu- 
Ex 37,13  [*] d’or. 13 E féu-hi IIII  †colones† d’or, e posà-las en IIII  
Ex 38,10 aram ab lurs vazos; als caps de las  colones e totas las entelladuras de la  
Lv 13,2  o en sa cotna serà nada diversa  color o busanya o fístola o naxensa axí  
Lv 13,3  o los pèls blanchs mudats, aquella  color és una spècia de lebrozia, e  
Lv 13,4  e la carn no serà ensathada e la  color dels pèls no serà mudade, prenga lo  
Lv 13,10  aquell, e com en la conna serà  color blancha e los cabells mudats lur  
Lv 13,10  blancha e los cabells mudats lur  color e aquella carn serà viva, 11 per  
Lv 13,32 sclatada e los cabells seran en lur  color e lo loch de la plaga agual ab la  
Lv 13,39  si veurà que la blanchor pendrà en  color sotsscura, sàpia que no és lebrozia  
Lv 13,39  que no és lebrozia mas màcula de  color blancha e l’home és munde. 40 »Hom  
Lv 13,42  o en lo cugurós serà blancha  color o roge, 43 e açò veurà lo sacerdot,  
Ex 39,3  ço que’s poguéssan tòrcer ab [*]  colors, 4 e dues vores qui s’ajustacen la 
Ex 39,5 costat dels caps, 5 [*] ab aquellas  colors, axí com havia manat nostro Senyor  
Lv 14,56  e de màcula luent e de diverses  colors de aquellas 57 ab què’s puga  
Ex 34,7  e negú per ci no és castigat sens  colpa, qui rets las iniquitats dels pares  
Lv 5,3  e puxs ho conexerà, digne és de  colpa. 4 »Ànima qui jurerà e mourà sos  
Lv 5,17  veda en la lig, e entendrà la  colpa del peccat per la sua iniquitat, 18  
Lv 6,17  e serà axí com per peccat o per  colpa. 18 Solament los mascles dels fills  
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Lv 7,1  VII 1 Aquesta és la lig de [*] la  colpa. »Santa dels sants és, 2 e per amor  
Lv 7,2  degollaran e sacrificharan per la  colpa, e la sanch d’aquell sia scampada  
Lv 7,5  és perfum a nostro Senyor per la  colpa. 6 Tots los mascles de linatge de  
Lv 7,7 ofert sacrifici, e axí matex per la  colpa; cascun sacrifici serà una lig [*].  
Lv 7,37  sacrifici per peccat e encara per  colpa e per consagració e per sacrificis  
Lv 14,12 pendrà l’anyell e oferrà’l per la  colpa, e lo cister de l’oli, e oferrà  
Lv 14,13  per lo peccat [*], e enaxí per la  colpa al sacerdot pertanyen lo sacrifici,  
Lv 14,14  sacrifici que és degollat per la  colpa, e posar-ne-ha en l’estrem de  
Lv 14,17  la sanch qui és scampada per la  colpa, 18 e sobre lo cap d’aquell. 19 E  
Lv 14,21 ço que dit és, haja I anyell per la  colpa per a oferir per ço que prech per  
Lv 14,24 lo prevera [*] del sacrifici per la  colpa e lo sister de l’oli, e levar-los 
Lv 14,28 de la sanch que és schampada per la  colpa, 29 e lo romanent de l’oli que és  
Lv 14,31 e dels colomins oferrà 31 un per la  colpa e altre en holocaust, ab la sua  
Lv 19,21  no serà francha, 21 mas per la sua  colpa oferrà al Senyor a la porta del  
Lv 19,22  sacerdot aorerà per ella e per la  colpa d’ella devant lo Senyor, e serà  
Lv 22,16  no sostenguen iniquitat per la lur  colpa com menjaran las coses  
Lv 7,18 per aytal menjar sa ensutzerà, serà  colpable del trenchament de la lig. 19 »E  
Ex 28,43  lo santuari, e que no múyran  colpables de iniquitats; e perdurable serà 
Lv 16,16  dels fills d’Irrael e de lurs  colpes e de lurs peccats, e segons tot açò 
Lv 16,21  dels fills de Yrrael e totas las  colpes e encara tots los peccats de  
Ex 20,5  la terra, 5 ne las adoreràs ni las  colràs. Jo sóm ton Déu fort, celós, qui  
Ex 23,24 24 No adoreràs los lurs déus ni los  colràs, ni feràs lus obras, abans las  
Lv 23,4  del Senyor santas las quals deveu  colre en lur temps: 5 »En lo mes primer,  
Lv 23,32  del mes, del vespre tro al vespre,  colreu vostro dissapte. 33 E parlà nostro  
Lv 23,42 VII dies habitareu en las cabanes e  colreu la festa per VII dies, e tot  
Ex 25,17 [*] 17 »[*] e tendrà de longuesa II  colsos e mig, e d’ample I colzo e mig. 18 
Ex 27,1 altar de fust de setim, qui haurà V  colsos de longuesa e altres tants de  
Lv 23,8  per VII dies, e lo die VIIè serà  colt e sant, e neguna obra servil no serà  
Lv 26,6  de la terra vostre malas bísties e  coltell no passarà los vostros térmens. 7  
Ex 13,21  devant a mostrar la via, de die en  columpna de núvol e de nit en columpna de  
Ex 13,21  en columpna de núvol e de nit en  columpna de foch, per ço que fos capdell  
Ex 13,22  lur via. 22 E may no’ls fallí la  columpna de núvol de die, e de nit en  
Ex 14,24  albergades dels de Egipte per una  columpna de foch [*], e ocís la host d’  
Ex 33,9 la covinensa. 9 [*] e devallava una  columpna de nuu, e stava a la porta de la  
Ex 33,10 Moysès. 10 E vèyan-ho tots que la  columpna stava a la porta de la tenda, e  
Ex 26,16  de longuesa, e de altesa una  colzada e mija. 17 E al costat de la taula 
Ex 26,2  de una cortina haurà XXVIII  colzades [*]; de una masura seran totas 3  
Ex 26,8  la una saga †obra† haurà XXX  colzades, e d’ample IIII; e serà agual la 
Ex 26,16  de setim, 16 que cascuna haja X  colzades de longuesa, e de altesa una  
Ex 26,18  seran aparellades. 18 E hauran XX  colzades al costat qui s’enclina ves  
Ex 25,17  II colsos e mig, e d’ample I  colzo e mig. 18 E feràs II xerubins d’or  
Ex 25,23  II colzos de lonch, e d’ample I  colzo, e d’alt I colzo e mig, 24 e deurar 
Ex 25,23  e d’ample I colzo, e d’alt I  colzo e mig, 24 e deurar-la-has ab or  
Ex 26,13  derrer cap del tabernacle, 13 e I  colzo penjarà de una part e l’altre qui  
Ex 30,2  dels fusts de setim, 2 qui haurà I  colzo de longuesa e altre de amplesa, ço  
Ex 36,21 colzos de lonch, e de ample havia I  colzo e mig, 22 e havia II encastadures en 
Ex 37,1  e havia II colzos [*] de lonch e I  colzo e mig d’ample [*]. 2 [*] 3 [*] e  
Ex 37,6 de II colzos e mig de lonch e de un  colzo e mig d’ample, 7 e II xerubins d’  
Ex 37,10 de satim, de II colzos en lonch e I  colzo en ample, qui havia d’alt I colzo e 
Ex 37,10  colzo en ample, qui havia d’alt I  colzo e mig, 11 e environà-la de or fort 
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Ex 25,10  fust de setim qui haja de fons II  colzos e mig, d’ample [*] e mig d’  
Ex 25,23  del fust de setim, qui haurà II  colzos de lonch, e d’ample I colzo, e d’ 
Ex 27,1  de amplesa, e serà codrat, e III  colzos de altesa. 2 [*] e cobriràs-lo de 
Ex 27,9  bis retort. En un costat tindrà C  colzos de lonch, 10 e XX colones ab  
Ex 27,11  haurà tendas en longuesa de C  colzos, e XX colonas, e los fonaments de  
Ex 27,12  ves ponent seran las tendas per L  colzos, e X colones e atrestants  
Ex 27,13  qui guarda ves orient haurà L  colzos, 14 en què haurà tendes de XXXX  
Ex 27,14  14 en què haurà tendes de XXXX  colzos [*]. 15 [*] e III colones e altres  
Ex 27,16  del palau ferà hom tendes de XX  colzos, de jacint e de porpre e de cotó II 
Ex 27,18  18 Lo palau tendrà de longuesa C  colzos [*], e serà de bis retort e hauran  
Ex 30,2  de amplesa, ço és, quadrat, e II  colzos de altesa, e los corns d’ell iran  
Ex 36,9 E una cortina havia de lonch XXVIII  colzos, e d’alt IIII; una masura havían  
Ex 36,15  15 Una saga havia de lonch XXX  colzos, e d’ample IIII; totas éran de una 
Ex 36,21 de setim; 21 e la una taula havia X  colzos de lonch, e de ample havia I colzo  
Ex 37,1 archa del fust de setim, e havia II  colzos [*] de lonch e I colzo e mig d’  
Ex 37,6 E féu oracle d’or fort bell, de II  colzos e mig de lonch e de un colzo e mig  
Ex 37,10 E féu taula de fust de satim, de II  colzos en lonch e I colzo en ample, qui  
Ex 37,25 E féu altar de timiama [*], de IIII  colzos de lonch e II colzos d’alt, e dels 
Ex 37,25  [*], de IIII colzos de lonch e II  colzos d’alt, e dels angles axían corns.  
Ex 38,1 de holocaust de fust de setim, de V  colzos, quadrat, e III colzos d’alt, 2 e  
Ex 38,1  setim, de V colzos, quadrat, e III  colzos d’alt, 2 e los corns axían dels  
Ex 38,9 què havia tendas de bis retort de C  colzos, 10 e [*] colonas de aram ab lurs  
Ex 38,12  12 E ves ponent havia tendas de L  colzos, e X colonas de aram ab lurs vazos, 
Ex 38,13  e ves orient aparellà tendas de L  colzos, 14 de las quals havia, a l’un  
Ex 38,14  a l’un costat, XV colonas de III  colzos a l’entrant del tabernacle, 15 e  
Ex 38,18  e de bis retort, qui havia XX  colzos de lonch e d’alt V colzos, segons  
Ex 38,18 havia XX colzos de lonch e d’alt V  colzos, segons la masura que havían totas  
Ex 1,12  a Farahó: Pichon e Ramassès. 12 E  com més los opremían, més multiplichaven e 
Ex 1,19  –Las fembres habreas no són axí  com las altres de Egipte, car ellas saben  
Ex 2,3  bell, e amagà’l III mesos; 3 e  com no hu pogués celar pus, pres una  
Ex 2,12  un dels hebreus sos frares; 12 e  com ell guardàs ça e là e vis que no hy  
Ex 2,14  en nós? ¿Vòs-ma tu auciura axí  com matares lo egipcià? Lavors hach paor  
Ex 3,12  hauràs que jo t’he manat: que  com hauràs tret lo poble de Egipte,  
Ex 4,24  jo alciuré ton fill primer.” 24 E  com ell fos en la carrera [*], acorrech- 
Ex 5,7 palla al poble a fer las teulas axí  com primerament, mas vagen-hi ells e  
Ex 5,13  obra tots dies axí complidament  com fèyau quant hom vos dava palla! 14 E  
Ex 5,14 masura de las teulas vuy e ayir axí  com primerament? 15 E vinguéran los majors 
Ex 5,16  palla e no podem fer tantas teulas  com primer. Vet que nosaltres servents  
Ex 5,18  hom palla, e fereu tantas teulas  com solíau. 19 E com los majors dels fills 
Ex 5,19  tantas teulas com solíau. 19 E  com los majors dels fills d’Irrael [*],  
Ex 5,20  Aron, qui staven de l’altre part,  com axiren de Farahó, 21 e digueren-los: 
Ex 6,12  ¿Com ma oyrà Farahó, e majorment  com no sia circuncís?” Capítol VIII 13 E  
Ex 7,6  d’ells. 6 E féu Moysès e Aron axí  com nostro Senyor los havia manat. 7 E era 
Ex 7,10 Moysès e Aron a Farahó, e féran axí  com nostro Senyor los havia manat, e gità  
Ex 7,13  lo cor de Farahó e no’ls oyí, axí  com havia manat nostro Senyor 14 a Moysès, 
Ex 7,19  Egipte, axí en los vaxells de fust  com de pedre. 20 E féran Moysès e Aron axí 
Ex 7,20 pedre. 20 E féran Moysès e Aron axí  com nostro Senyor los havia manat, e levà  
Ex 7,22  lo cor de Farahó e no l’oyí, axí  com nostro Senyor los havia manat. 23 E  
Ex 8,10  ço que sàpies que negú no és axí  com lo Déu nostro, 11 e pertir-s’han  
Ex 8,15  agreujà son cor e no’ls oyí, axí  com nostro Senyor havia manat. 16 E dix  
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Ex 8,18  los moscallons axí en los hòmens  com en las bísties. 19 E diguéran los  
Ex 8,19  lo cor de Farahó e no’ls oyí, axí  com nostro Senyor havia manat. 20 E dix  
Ex 8,27  al Senyor Déu nostro, axí  com nos manà, al desert. 28 E dix Farahó:  
Ex 9,35  e no lexà los fills de Yrrael, axí  com Déu havia manat per mà de Moysès.  
Ex 10,29  morràs. 29 Respòs Moysès: –Axí sia  com has parlat. No veuré de vuymés la tua  
Ex 11,7  sus a la bístia, per ço que sapiau  com per grans miracles Déu depertex los  
Ex 12,19  casa de Yrrael, axí de los stranys  com dels privats naturals de la terra. 20  
Ex 12,23  Senyor e ferirà los egipcians; e  com veurà la sanch sobre lo lindar e’n  
Ex 12,25  que nostro Senyor vos donarà, axí  com ha promès, guardareu aquests †clams†.  
Ex 12,28  axíran los fills de Yrrael [*] axí  com havia manat nostro Senyor a Moysès e  
Ex 12,32  sacrificar a nostro Senyor, axí  com dèyau de primer, e anau-vos-na e  
Ex 12,35  35 E féran los fills d’Irrael axí  com nostro Senyor Déu los havia manat per  
Ex 12,48 -ha segons la costuma, e serà axí  com natural de la terra; e si no és  
Ex 12,50  feren tots los fills d’Irrael axí  com nostro Senyor havia manat a Moysès e  
Ex 13,2  los fills d’Irrael, axí de hòmens  com de bèsties, car totas coses són mias.  
Ex 13,9  quax remembrament en tos ulls, axí  com lig de nostro Senyor tostemps en ta  
Ex 13,11  stablit, de dies en dies. 11 »E  com nostro Senyor te haurà mès en la terra 
Ex 13,11  mès en la terra del cananeu, axí  com jurà a tu e a tos pares, e com la t’  
Ex 13,11  axí com jurà a tu e a tos pares, e  com la t’haurà donada, 12 depertiràs la  
Ex 13,19  los ossos de Josep ab si, per ço  com havia conjurats los fills de Yrrael e  
Ex 14,9  éran-na axits en alta mà. 9 E  com los encalsassen los de Egipte,  
Ex 14,22  la mar secha, que la aygüe era axí  com a mur a la una part e a l’altre. 23 E 
Ex 15,3  -l’he. 3 E nostro Senyor és axí  com a baró bataller, e lo seu nom és  
Ex 15,5  han cuberts e avellaren en pregont  com a pedre. 6 La tua mà dreta, Senyor,  
Ex 15,7  la tua ira qui’ls deguastà axí  com rostoll, 8 e las aygües fóran  
Ex 15,10 la mar e cobrí-los; pesants foren  com a plom e en grans aygües. 11 Senyor,  
Ex 15,16  Sían fets que no’s puguen moura  com pedra, tro que aquest teu poble,  
Ex 15,23  beura las aygües de Marach per ço  com éran amargants, aon posà Moysès  
Ex 16,8  e al matí pa a sadollament per ço  com ha oyit vostre murmurament e que  
Ex 16,10  oÿt ha vostre murmurament.” 10 E  com parlàs Aron a tota la companya dels  
Ex 16,16  Culla d’aquell cascú aytant  com li bast a menjar a I die, una masura  
Ex 16,21  E cullían-na al matí cascú tant  com los podia bastar a menjar, e quant lo  
Ex 16,24 ho tro al matí. 24 E féran-ho axí  com havia manat Moysès, e no’s podrí ni  
Ex 16,31  Irrael lo seu nom magna, e era axí  com a sament blancha de soliandre, e lo  
Ex 16,33  e met-hi de la magna aytant  com ne pot pendre una masura, e stojau-  
Ex 16,34  a las generacions vostres 34 axí  com manà nostro Senyor a Moysès. E posà- 
Ex 17,10  en la mia mà. 10 E féu Josuè axí  com a ell havia manat Moysès [*]. E Moysès 
Ex 19,4  vist què ha Déu fet als egipcians,  com vos he aportats sobre las ales de las  
Ex 19,18  munt de Sinaý. 18 E fumava per ço  com nostro Senyor hi era davallat ab foch, 
Ex 19,18  e pujava en lo munt lo fum axí  com si fos forn, e era lo munt pahorós, 19 
Ex 21,7  en serventa, axir [*] n’ha axí  com las serventas han acostumat axir; 8 e  
Ex 21,22  e ella viurà, haurà aytant de dan  com lo marit †e manera† de la fembra e los 
Ex 23,15  la festa del pa alís; [*] axí  com vos maní al temps del mes [*] quant  
Ex 24,10  obra de safir de pedre e quax cel  com és cerè 11 sobre ells, qui luny s’  
Ex 26,9  la una e l’altre ajustaràs, axí  com la sizena saga en lo front del terrat  
Ex 27,8  macís, abans serà tou de dins, axí  com és a tu en lo munt amostrat. 9 »E  
Ex 27,19  de aram los forrellats d’ell axí  com del palau. 20 »E mana als fills de  
Ex 28,16  mesura de I palm axí en longuesa  com en amplesa, 17 e posar-hi-has IIII 
Ex 28,32  e la vora entorn serà texida, axí  com serà en las stremas parts de las  
Ex 30,3 or fort bell, axí la grazela d’ell  com las parts entorn e los corns. E fer- 
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Ex 30,12  Déu, e no haurà plaga en ells  com seran comptats. 13 Açò darà tot aquell 
Ex 32,13 “Jo multiplicharé la tua sament axí  com las stelas del cel, e tota aquesta  
Ex 33,11  Senyor cara per cara a Moysès, axí  com hom sol parlar a son amich. E quant  
Ex 33,12  qui trematràs ab mi, e majorment  com hages dit: “Conegut t’he per ton  
Ex 34,4  Moysès II taulas de pedra talas  com las primeras, e levà’s de nit e pujà  
Ex 34,4 de nit e pujà al munt de Sinaý, axí  com nostro Senyor li havia manat, e portà  
Ex 34,6  e apellà l[o] nostro Senyor, 6 e  com passàs devant ell, ell dix:  
Ex 34,18 alizos; per VII dies menge [*], axí  com te maní al temps del mes de las  
Ex 34,19  las qui han ànima, axí de bous  com de ovellas meu serà. 20 Lo primer fill 
Ex 34,22 la tua messa de forment, e la festa  com totas coses sa amàgan e torna lo  
Ex 34,31  poble, e ells anaren-hi, e puxs,  com haguéran parlat, 32 venguéran a ell  
Ex 34,35  aquell cobria altre vegada sa cara  com parlava ab ells. 35,Tit Capítol XXXXI  
Ex 36,3  los dons dels fills de Yrrael. E  com ells stiguéssan tot die en la obre,  
Ex 38,22 Judà, havia complit per Moysès, axí  com nostro Senyor ho manà, 23 ab son  
Ex 38,31 31 e los vazos del palau axí entorn  com a la intrada, e los forrellats del  
Ex 39,1  quant aminestrava los sants, axí  com manà nostro Senyor a Moysès. 2 E féu  
Ex 39,5 caps, 5 [*] ab aquellas colors, axí  com havia manat nostro Senyor a Moysès. 6  
Ex 39,7  dels fills de Yrrael, axí  com ho manà Déu a Moysès. 8 E féu reonal  
Ex 39,19  per ço que no’s moguéssan, axí  com manà Déu a Moysès. 20 E féran gonella  
Ex 39,24 ornat quant feya son ministeri, axí  com manà Déu a Moysès. 25 E féran gonellas 
Ex 39,28  vermelló depertit per art [*], axí  com Déu manà a Moysès. 29 E féran làmina  
Ex 39,30  la mitre ab sàvena de jacint, axí  com manà Déu a Moysès. 31 E fon acabada la 
Ex 39,42  E oferiren los fills de Yrrael axí  com havia manat nostro Senyor Déu. 43 E  
Ex 40,17  e posà-hy dessús cobriment, axí  com nostro Senyor havia manat. 18 E posà  
Ex 40,21  lo vel, 21 e ordonà sos pans axí  com havia manat nostro Senyor a Moysès. 22 
Ex 40,25 sobre l’encens de bonas odors, axí  com Déu havia manat a Moysès. 26 E posà la 
Ex 40,27 en ell holocausts e sacrificis, axí  com nostro Senyor Déu havia manat a  
Ex 40,30  que pujassen a l’altar, axí  com havia manat nostro Senyor Déu a  
Ex 40,31  del testimoni fou a punt, axí  com nostro Senyor havia manat a Moysès, 32 
Lv 2,4  las ofertas de nostro Senyor. 4 »E  com aportaran sacrifici cuyt en lo forn,  
Lv 2,4  sacrifici cuyt en lo forn, axí  com pans de cèmola, ço és a saber, menys  
Lv 2,5  cèmola mesclada ab oli e frita axí  com crespells en paella, ço és a saber,  
Lv 2,9 has en las mans dels sacerdots. 9 E  com aquell oferrà aquella, prenga lo  
Lv 2,14  ab foch, e puxs las engraneràs axí  com a forment, e axí oferràs las tuas  
Lv 2,16  per remembransa de la oferta, axí  com és del forment e de l’oli, e de tot  
Lv 3,1  de pacifichament serà lur do, axí  com de bous, aquell que sacrificharà, sia  
Lv 4,2  –Parla als fills de Yrrael: »Ànima  com peccarà per ignorància de sacrifici e  
Lv 4,8  qui és sobre los membres vidals  com tot aquell qui és dedins: 9 dels II  
Lv 4,10  e del fetge, e totas coses, 10 axí  com de sacrifici de passifichament com  
Lv 4,10  com de sacrifici de passifichament  com ferà perfum dessobre l’altar de l’  
Lv 4,15  cap de aquell devant lo Senyor, e  com lo vadell serà degollat devant nostro  
Lv 4,20  20 E face axí d’aquest vadell  com féu del primer; e preguen per ells los 
Lv 4,21  las albergades e créman-lo axí  com lo primer vadell, car per gran  
Lv 4,26  d’ell perfumarà demunt la ara axí  com lo perfum se fa per passificament, e  
Lv 4,31 aquell. 31 E pendràs tot lo sèu axí  com se sol pendre dels sacrificis  
Lv 4,35  E prenga lo sèu e fassa d’ell axí  com se sol fer del sèu del moltó que és  
Lv 6,17  en lo santo santorum, e serà axí  com per peccat o per colpa. 18 Solament  
Lv 7,7  car sant és dels sants. 7 »E axí  com per peccat és ofert sacrifici, e axí  
Lv 7,26  menjareu en menjar, axí d’ocells  com de bestiar; 27 tota ànima qui menjarà  
Lv 7,30  devant la porta del tabernacle, e  com abdues las coses que oferran a Déu  
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Lv 7,38  Senyor [*] en lo munt de Sinaý  com manà als fills d’Irrael que oferíssan 
Lv 8,9  or consegrada en santificació, axí  com havia manat a ell nostro Senyor. 10 E  
Lv 8,13  Aron e untà’l e consegrà’l. 13 E  com los fills d’ell foren oferts, vestí  
Lv 8,13  braguers e posà en ells mitra, axí  com havia manat nostro Senyor. 14 E aportà 
Lv 8,15  los corns de l’altar entorn. E  com l’hach santifichat schampà la sanch  
Lv 8,17  ab foch fora las albergades, axí  com li havia manat nostro Senyor. 18 E  
Lv 8,21  holocaust de suau odor a Déu, axí  com havia manat a ell. 22 E sacrifichà l’ 
Lv 8,23  de aquell Aron e sos fills. 23 E  com l’hach degollat Moysès, pres de la  
Lv 8,27  a Aron e a sos fills. Los quals  com ho haguéssan alsat devant Déu, 28 ell  
Lv 8,29  de la consegració en part sua, axí  com havia manat a ell lo Senyor Déu. 30 E  
Lv 8,31 fills e sobre lurs vestidures. 31 E  com hach santifichats a ells e lurs  
Lv 8,31  los quals són en lo canastell, axí  com manà a mi lo Senyor dient: “Aron e sos 
Lv 8,34  és acabada la consegració, 34 axí  com en aquests presents fets és, per ço  
Lv 8,35  Déu [*], e siau remembrants axí  com a mi és manat. 36 [*] 9,Tit Capítol  
Lv 9,1  36 [*] 9,Tit Capítol VIIIIº 1 E  com foren complits VII dies, en lo VIIIèn  
Lv 9,5  del tabernacle, en lo qual loch,  com stigués tota la moltitut devant lo  
Lv 9,7  e prega per tu e per lo poble, e  com oferràs dons per lo poble, aora per  
Lv 9,7  per lo poble, aora per ell, axí  com manà nostro Senyor. 8 E mantinent Aron 
Lv 9,10  peccat perfumà sobre l’altar axí  com manà nostro Senyor a Moysès. 11 E la  
Lv 9,15  e degollà’l e sacrifichà’l axí  com lo primer. 16 E sacrificà lo holocaust 
Lv 9,20  fetge 20 posaren sobre los pits; e  com foren cremats en l’altar lo sèu 21 ab 
Lv 9,21  Aron e alsà-ho devant Déu axí  com manà Moysès. 22 E stès las mans devant 
Lv 9,22 mans devant lo poble e beneý’ls. E  com hach axí complits las ofertas per  
Lv 9,24  e lo sèu qui era sobre l’altar. E  com lo poble viu açò, loaren a nostro  
Lv 10,3  tot lo poble seré glorifichat. E  com ho oyí Aron, callà. 4 E apellà Moysès  
Lv 10,5  intraren e prengueren-los axí  com gèyan, vestits ab gonellas de li, e  
Lv 10,5  de li, e gitaren-los defora axí  com los fou manat. 6 E parlà Moysès a Aron 
Lv 10,9  què no’n beuràs tu ni tos fills  com intreràs en lo tabernacle del  
Lv 10,13  dels sacrificis del Senyor axí  com és manat a mi. 14 E lo pits que és  
Lv 10,15  a tos fills en lig perdurable, axí  com manà lo Senyor Déu. 16 E com Moysès  
Lv 10,16  axí com manà lo Senyor Déu. 16 E  com Moysès serchàs entre aquestas coses lo 
Lv 10,18  menjar aquella en lo santuari, axí  com és manat a mi. 19 E respòs Aron a  
Lv 10,19  lo Senyor, e a mi és sdevengut axí  com tu veus. Com poguí menjar aquella? E  
Lv 10,20  plau devant los ulls de Déu. 20 E  com ho oyí Moysès, rabé la satisfacció.  
Lv 11,4  haurà ungle, mas no serà fesa, axí  com lo camell e d’altres, no menjareu de  
Lv 11,9  qui han ales e scata, axí en mar  com en terra e en aygües de flums o en  
Lv 11,10  axí en las aygües que’s moven  com en mar, és abominable a vosaltres; 11  
Lv 11,18  18 e’l signe, qui és ocell gran  com àguila, e la ganta 19 e’l flamench e  
Lv 11,22  sobre terra, 22 menjar deveu, axi  com és bruc segons son genus, e attacus e  
Lv 11,29 aquellas que’s moven en terra, axí  com mostela e rata e talpa e furó, cascú  
Lv 12,6  sanch de la sua purifichació. 6 »E  com seran complits los dies de la sua  
Lv 13,2  o busanya o fístola o naxensa axí  com de labrozia, sia aduyt a Aron sacerdot 
Lv 13,3  o algú de sos fills. 3 Lo qual  com veurà la lebrozia en la conna o los  
Lv 13,10  al sacerdot, 10 e veurà aquell, e  com en la conna serà color blancha e los  
Lv 13,14  en blanchor; home és munde. 14 E  com la carn vive en aquell parrà, 15  
Lv 13,15  comptat entre los no nèdeus, car  com la lebrozia se scampa no nèdea és. 16  
Lv 13,34 la carn romanent, mundarà aquell, e  com haurà levades ses vestidures serà  
Lv 13,55  aquell per altres VII dies. 55 E  com veurà la faç de aquell que no serà  
Lv 13,59 de stam e de totas coses sots pell,  com se deguen mundar o condempnar. 14,Tit  
Lv 14,2  2 –Aquesta és la lig de lebrós  com hom lo deurà mundar: »Serà aduyt al  
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Lv 14,3  axirà lo prevere fora la posade, e  com atroberà la lebrozia que serà mundade, 
Lv 14,8  viu que se’n vaja al camp. 8 »E  com l’home se levarà la vestimenta, raurà 
Lv 14,8 pèls del cos e lau-se en aygüe, e  com serà purificat pot intrar en la  
Lv 14,11  ab oli, e I cister d’oli. 11 E  com lo sacerdot purificharà l’home,  
Lv 14,37 per ço que conega la lebrozia. 37 E  com veurà en las parets d’aquella la  
Lv 14,44 e altre crosta hi serà posade, 44 e  com lo sacerdot hi intrerà e veurà que la  
Lv 14,48  levarà la sua vestidura. 48 »E  com lo prevere intrerà en la casa e veurà  
Lv 14,50 fust de cedre e grana e hysop. 50 E  com haurà degollat la I perdal en I test  
Lv 14,52  aquella axí ab la sanch del perdal  com ab las aygües vives, e ab lo perdal  
Lv 14,53  e ab la grana e ab l’hisop. 53 E  com haurà lexat anar lo perdal volar al  
Lv 15,25  lo temps, serà no nèdea quax axí  com en lo temps de les mèstruas; 26 e lo  
Lv 15,31  e que no muyren en lurs letgesas  com ensutzeran lo meu tabernacle que és  
Lv 16,1  mort de abdosos los fills de Aron  com oferiren lo foch strany e moriren. 2 E 
Lv 16,4  las quals deven ésser aportades  com ell serà levat. 5 »E ell rebrà de tota 
Lv 16,11 lex anar aquell en lo desert. 11 »E  com açò serà fet, ofira lo toro e prech  
Lv 16,15  lo propiciatori a orient. 15 »E  com haurà degollat lo cabrit per lo peccat 
Lv 16,15  d’aquell dintre la claustre axí  com manat és de la sanch del toro, la qual 
Lv 16,17  Negun hom no sia en lo tabernacle  com lo bisbe intrerà en lo santuari per ço 
Lv 16,21  tots los peccats de aquells. E  com haurà feta la pregària sobre lo cap de 
Lv 16,23  vestidures que primerament portava  com intrà en lo santuari, e lexerà-las  
Lv 16,24  e aporteran-li ses vestidures. E  com serà axit, aporterà e oferrà son  
Lv 16,24  e del poble, e preguerà axí per ci  com per lo poble. 25 E lo sèu qui ofert és 
Lv 16,27  cremats ab foch, axí las pells  com la carn e los fems ensemps. 28 E  
Lv 16,29 e negú no fasse obres, axí lo nediu  com lo strany que palegrineja entre  
Lv 16,32  la mà per ço que servescha axí  com a sacerdot per son pare; e aporterà  
Lv 16,34 una vegada en l’any. E ell féu axí  com manà nostro Senyor Déu a Moysès.  
Lv 17,4  a Déu, digne és de sanch quax axí  com qui scampa sanch, e axí perirà del mig 
Lv 17,15 ci o per altre bístie, axí lo nediu  com l’estrany, leverà la sua vestimenta e 
Lv 18,17  car carn són de aquells, e aytal  com és no casta. 18 »La sor de ta muller  
Lv 18,28  us git si feu semblants coses, axí  com he rases las gents qui abans de  
Lv 19,18  ton ciutadà. Amaràs ton amich axí  com tu matex. Jo sóm lo Senyor. 19 »Guarde 
Lv 19,34  [*], 34 [*] amau a ell quax axí  com a vosaltres matexs, car vosaltres fos  
Lv 20,18  e ella amostrerà la sanch axí  com li ix, muyren abdosos enmig de lur  
Lv 21,24  e a tots los fills d’Irrael, axí  com li fou manat. 22,Tit  1 E parlà nostro 
Lv 22,4  home lo qual decórrega sperma axí  com si geya ab fembra, 5 ne tocharà  
Lv 22,6  coses que són santifichades; mas  com levarà la sua carn ab aygüe, 7 com se  
Lv 22,7  com levarà la sua carn ab aygüe, 7  com se colguerà lo sol, lavors serà nèdeu  
Lv 22,9  e que no muyrau en lo santuari  com haureu ensutzat aquell. Jo sóm lo  
Lv 22,13 infants en la casa de son pare, axí  com havia acostumat dementre era poncella, 
Lv 22,16  iniquitat per la lur colpa  com menjaran las coses santifichades. Jo  
Lv 22,21  o oferrà sos vots [*], axí de bous  com de ovellas e de cabres, oferrà-lo  
Lv 22,22  màcula no serà en aquell, 22 axí  com sech o trenchat o havent sanadura de  
Lv 22,27 dient: 27 –Bous e ovellas e cabres,  com nats seran, VII dies seran sots las  
Lv 22,29  en un die ab lurs fills. »29 E  com degollareu sacrifici per acostament de 
Lv 23,20  l’any en oferta pacificable. 20 E  com alcerà aquells lo sacerdot ab los pans 
Lv 23,39  39 »E en lo XV die del mes setè,  com vosaltres ajustareu tots los fruyts de 
Lv 23,43  en tabernacles los fills d’Irrael  com treguí a ells de terra de Egipte. Jo  
Lv 24,11  ab un home de Yrrael. 11 E  com blastomàs l’home lo nom de nostro  
Lv 24,19  a alguns de sos ciutadans, axí  com ell haurà fet a ell sia fet: 20  
Lv 24,20  ull, dent per dent; aytal màcula  com ell ferà, aytal li cové sostenir. 21  
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Lv 24,23 lo. E féran los fills d’Irrael axí  com nostro Senyor havia manat a Moysès.  
Lv 25,14  tothom en las possacions. 14 E  com feràs venda a qualsevulla de tos  
Lv 25,16  dels fruyts vena a tu. 16 E aytant  com més any romandrà aprés del jubileu, d’ 
Lv 25,16 aytant crexerà lo preu, e d’aytant  com menys de temps comptaràs, d’aytant  
Lv 25,27  compteran lo fruyt de aquell temps  com se vané, e ço que romandrà sia retut  
Lv 25,29  mur, haurà lecència de rembre-la  com sia complit I any. 30 E si no la haurà 
Lv 25,35 afeblit ton frare e vendrà en ta mà  com strany o palegrí e viurà ab tu, 36 no  
Lv 25,39  si matex a tu, no l’opremes axí  com a catiu, 40 mas axí com a logater, car 
Lv 25,40 opremes axí com a catiu, 40 mas axí  com a logater, car avidedís serà ab tu  
Lv 25,52  e sia-li retut lo preu aytant  com haurà servit; 53 emperò si haurà  
Lv 26,10 novella, e gitareu las coses vellas  com sobrevindran las novellas. 11 E posaré 
Lv 26,19  donaré a vosaltres cel dur desobre  com a ferro e la terra d’aram, 20 e  
Lv 26,25  tallant lo meu fermament. E  com fugireu en las ciutats, jo trematré  
Lv 26,35  dissaptes de la sua solitut per ço  com no reposàveu en vostros dissaptes com  
Lv 26,35  no reposàveu en vostros dissaptes  com habitàveu en ella. 36 »E en aquells  
Lv 26,36 lo so de la fulla de l’arbre enaxí  com si éreu encalsats ab glavi, e cauran  
Lv 26,37 correran cascú sobre sos frares axí  com si fugien a batalla. Negú de vosaltres 
Lv 26,44  lur ànima. 44 Emperò gens per açò,  com seran en terra stranya, jo no’ls  
Lv 26,45  -m’he del meu fermament primer,  com aduguí a ells de terra de Egipte  
Lv 27,17  son camp, serà stimat per aytant  com porà valer; 18 e si aprés lo jubileu,  
Lv 27,21  d’equí avant no’l porà rembre 21  com vendran los dies de l’any jubileu,  
Lv 27,27  rembre, vene’l a altre per aytant  com dabans serà stimat. 28 »Tot ço que a  
Lv 27,30 »Tots delmes de terra, axí de blats  com de fruyts, són de Déu e en aquell són  
Ex 2,14  Lavors hach paor Moysès e dix:  «Com és stat açò descubert?» 15 E Farahó  
Ex 6,12  –Los fills d’Irrael no m’oen.  ¿Com ma oyrà Farahó, e majorment com no  
Lv 10,19  a mi és sdevengut axí com tu veus.  Com poguí menjar aquella? E cridaren a mi  
Lv 14,34  Senyor a Moysès e Aron dient: 34  –Com sereu intrats en la terra de Canahan, 
Lv 19,9  ànima perirà de son poble. 9  »Com feràs messes ne segaràs la tua terra, 
Lv 19,23  e serà-li jaquit son peccat. 23  »Com sereu entrats en la terra de Canahan  
Lv 23,10  fills d’Irrael e digues a ells:  »Com sereu intrats en la terra la qual jo  
Lv 25,2  fills d’Irrael e digues a ells:  »Com sareu intrats en la terra la qual jo  
Ex 22,7 que lo foch haurà fet. 7 »E si negú  comana haver a son amich o vaxell en  
Ex 22,10  a lur proÿsme. 10 »E si algú  comana a son proÿsme bou o aze o ovella o  
Lv 6,2  Déu negarà a son proÿsme alguna  comanda que li serà feta en fe, e ell la  
Ex 14,25  a Yrrael, car nostro Senyor se  combat per ell quantre nós. 26 E dix  
Ex 1,10  batalla quantre nostros enamichs e  combatam nós e ischa de la terra. 11 E mès 
Ex 17,8  ab nós o no?» 8 E vench Amalech e  combaté’s quantre Yrrael en Refizim. 9 E  
Ex 14,14  temps, 14 car nostro Senyor sa  combatrà per vosaltres, e vosaltres  
Ex 17,9 Moysès a Josuè: –Tria barons e ix a  combatre quantre Amalech demà, e jo seré a 
Ex Inc  IncAcí  comensa lo segon libre de la Bíblia, qui  
Lv Inc  secon libre de la Bíblia. Lv IncE  comensa lo terç libre, qui és apellat  
Ex 12,2  2 –Aquest mes és a vosaltres  comensament dels mesos de l’any, e serà  
Ex 29,28  fills de Yrrael, car primers són e  comensament de lurs sacrificis de pau que  
Ex 19,16  lo terç die e lo jorn se scalfava;  comensaren los trons e los lamps, e una  
Ex 29,28 que pertís del moltó, 28 ab què has  comensat [*] a Aron e a sos fills per dret 
Ex 19,13  bístie o home no viurà.” E quant  comenserà a cridar en lo corn, adonchs  
Lv 13,51 51 e en lo setè die sia guardat: si  comenserà a sclatar la lebrozia o si  
Ex 12,39  e altre bestiar molt e massa. 39 E  comolguéran la farina que havían portada  
Ex 1,1  Egipte ab Jacob, e cascú era ab sa  companya: 2 Rubèn, Simeon, Leví, Judà, 3  
Ex 4,13  –Prec-te, Senyor, que’m dons  companya. 14 E fou irat nostro Senyor Déu  
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Ex 5,5  lo poble de la terra. Veus que la  companya és crescuda, e quant més irà més  
Ex 12,3  los mesos de l’any. 3 Parlau a la  companya dels fills de Yrrael e dieu-  
Ex 12,47  trencharàs lo seu os. 47 »Tota la  companya dels fills de Yrrael farà açò. 48 
Ex 16,10  10 E com parlàs Aron a tota la  companya dels fills de Yrrael, reguardaren 
Ex 23,2  per lo peccador. 2 No seguiràs  companya a fer mal, ne en juý a santència  
Ex 34,29  que la sua cara fos cornuda per la  companya de la paraula de Déu. 30 E vaéran 
Ex 35,1  1 E quant fou ajustada tota la  companya dels fills de Yrrael, dix-los:  
Ex 35,4 dissapte.” 4 E dix Moysès a tota la  companya dels fills de Yrrael: –Aquesta és 
Lv 25,10  posseció, e cascú tornerà a la sua  companya, 11 car l’any és de perdonansa e 
Ex 6,14  los prínceps de las casas de lurs  companyes. Los fills de Rubèn qui foren  
Ex 6,19  són los perentius de Leví per lurs  companyes. 20 E pres muller Ameran  
Ex 6,25 Finiès. Aquests són prínceps de las  companyes de Leví per lurs perentius. 26  
Ex 6,26  de la terra de Egipte per lurs  companyes. 27 Aquests són los qui parlaren 
Ex 12,3 las ovellas e dels cabrits, per lus  companyes e cases; 4 e si per ventura no  
Ex 12,21  e preneu una bístia per vostras  companyes, e sacrifichau Pascha. 22 [*] e  
Ex 12,51  Egipte ab la sua fort mà per lurs  companyes. 13,Tit Capítol XVII 1 E parlà  
Ex 40,34 anaven los fills de Yrrael per lurs  companyes; 35 e si penjava, staven dessús  
Lv 21,17  a Aron: »Home de la tua sament per  companyes qui haurà màcula, no ofira los  
Ex 31,6  de fusts. 6 E dóna-li per  companyó Goliab, fill de Abisament, del  
Ex 38,23  nostro Senyor ho manà, 23 ab son  companyó Haliap, fill de Sizamach, del  
Lv 19,16  poble, ne sias sobre sanch de ton  companyó e de ton proÿsme, car jo sóm  
Lv 25,16 de temps comptaràs, d’aytant menys  compenseràs, e lo temps dels fruyts venan  
Lv 26,43  43 la qual [*] fou lexade per ells  complauran a si los dissaptes ceus, e  
Lv 25,51  servescha tants anys tro que  complescha ço que costà. 52 E si ha servit 
Ex 40,32  e la glòria de nostro Senyor Déu  complí lo tabernacle. 33 E no podia intrar 
Ex 8,24 e’n tota la terra de Egipte, e fou  complida la terra de tot linatge de  
Ex 15,9  las despullas. La mia ànima serà  complida, e trauré mon cultell, la mia  
Lv 3,9 nostro Senyor, e lo grex e la couha  complida endret de l’os, 10 ab los  
Lv 19,29  que la terra no sia sutze e no sia  complida de son peccat. 30 »Guardau lo meu 
Ex 5,13  –Compliu vostre obra tots dies axí  complidament com fèyau quant hom vos dava  
Ex 31,18 nostro Senyor a Moysès, quant hagué  complidas aquestas paraulas al munt de  
Ex 34,33  al munt de Sinaý. 33 E quant foren  complidas las paraulas, posà un vel sobre  
Ex 36,8  8 E féran tots los savis de cor, a  complir la obre del tabernacle, X cortines 
Ex 10,6  tos los arbres dels camps, 6 e  compliran las tuas cases e dels teus  
Ex 2,16  que éran vengudes a poar aygüe, e  complíran las canals e volían abeurar lo  
Ex 18,23 pus leuger ta sia; 23 e si açò fas,  compliràs los manaments de Déu e poràs  
Ex 23,26  No serà malaltia ni gemagament; jo  compliré lo nombre de tos jorns. 27 »La  
Ex 1,7  e multiplicaren fort massa e  compliren la terra. 8 E entretant levà’s  
Ex 40,19 penjà devant ella lo vel per ço que  complís lo manament de Déu. 20 E posà la  
Ex 12,41 fóran CCCCXXX anys; 41 e açò  complit, aquell matex die isqué tota la  
Ex 31,3 de Hur, del trip de Judà, 3 e he’l  complit de spirit de Déu e de saviesa e d’ 
Ex 35,31  Hur, del trip de Judà, 31 e ha’l  complit de spirit de saviesa e de  
Ex 38,22  de Hur, del trip de Judà, havia  complit per Moysès, axí com nostro Senyor  
Lv 3,6  sia femella, aquell qui oferrà sia  complit e net ofert. 7 »E si oferran  
Lv 8,33  per VII dies, entrò al die que sia  complit lo temps de la vostra consegració, 
Lv 25,29  lecència de rembre-la com sia  complit I any. 30 E si no la haurà remuda  
Ex 7,25  tota era tornada sanch. 25 E foren  complits VII dies despuxes que nostro  
Ex 28,3  parlaràs a tots los savis de cor e  complits de spirit de saviesa que fassen  
Ex 35,35  del trip de Dan. 35 Abdós ha  complits de saviesa que fassen obres [*],  
Lv 9,1  9,Tit Capítol VIIIIº 1 E com foren  complits VII dies, en lo VIIIèn die apellà 
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Lv 9,22  poble e beneý’ls. E com hach axí  complits las ofertas per peccat e los  
Lv 12,4 entre en lo santuari entrò que sían  complits los dies de la purgació. 5 »E si  
Lv 12,6 la sua purifichació. 6 »E com seran  complits los dies de la sua purifichació,  
Lv 26,4 son germinament, e los arbres seran  complits de fruyts; 5 e atenyeran las  
Ex 5,14  lo poble [*] e dèyan: –Per què no  compliu la masura de las teulas vuy e ayir 
Lv 25,18 manaments e guardau los meus juýs e  compliu aquells, per ço que pugau habitar  
Ex 5,13  Egipte aproxulaven-los e dèyan:  –Compliu vostre obra tots dies axí  
Ex 30,9  ofarreu sobre ell timiama d’altre  composició, ni oferta ni sacrifici [*]. 10 
Ex 30,32  untada de aquell; segons la sua  composició no’n fereu altre, car  
Ex 30,25 E feràs oli sant de unció e ungüent  compost, obra d’ungüenter. 26 E untaràs  
Ex 30,35  de agual pes, 35 e feràs timiama  composta de ungüent mesclat ab gran studi  
Lv 25,27  e ço que romandrà sia retut al  comprador, e aquell lavor en sa possació.  
Lv 25,28  perquè puga retre lo preu, haja lo  comprador açò que compre entrò a l’any  
Ex 12,44  »No’n menjarà [*] 44 ton servent  comprat si no és circuncís, e si és  
Lv 5,15  net del folch qui puscha ésser  comprat II sicles segons lo pes del  
Lv 27,22  dret als sacerdots. 22 »Si camp és  comprat e no de las pocessions mayors, e  
Lv 25,28  lo preu, haja lo comprador açò que  compre entrò a l’any jubileu; e en  
Lv 25,30  remuda dins l’any entrega, lo  compredor posseyrà aquella, e aquells que  
Lv 22,11  de aquellas; 11 mas si lo sacerdot  comprerà algú ab son argent, e aquell qui  
Lv 25,14  a qualsevulla de tos ciutadans o  compreràs d’ell, no costrengues ton  
Lv 25,14  segons lo nombre de l’any jubileu  compreràs d’ell, 15 e segons compte dels  
Ex 21,2  los judicis que’ls poseràs: 2 »Si  compres servent hebreu, VI anys te  
Ex 4,28  a carrera al munt de Déu [*]. 28 E  comptà Moysès a Aron totas las paraulas de 
Ex 6,9  a posseyr, car jo sóm Senyor.” 9 E  comptà Moysès tot açò als fills d’Irrael, 
Ex 18,8  E quant fou intrat en la tenda, 8  comptà Moysès a son sogre tot ço que Déu  
Ex 19,25  25 E devallà Moysès al poble e  comptà’ls-ho tot. 20,Tit Capítol XXV 1  
Lv 11,28  car totas aquestas coses seran  comptades entre las ensutzades. 29 »E [*]  
Ex 13,8  en tu ne en tots tos térmans. 8 E  comptaràs a ton fill aquell die e diràs:  
Lv 25,16  e d’aytant com menys de temps  comptaràs, d’aytant menys compenseràs, e  
Ex 9,16  la mia fortalesa e lo meu nom sia  comptat en tota la terra. 17 ¿Encara  
Ex 19,8 Senyor ha manat farem. E quant hach  comptat a nostro Senyor Moysès las  
Lv 13,15  jutgerà ell per inmunde e serà  comptat entre los no nèdeus, car com la  
Lv 25,50  segons lo nombre dels anys, e sia  comptat per any segons loguer de logater;  
Ex 30,12  e no haurà plaga en ells com seran  comptats. 13 Açò darà tot aquell qui passa 
Lv 25,50  ventura no’s pot rembre, 50 sían  comptats los anys del temps de la sua  
Lv 25,52 si ha servit més que no costà, sían  comptats los anys que haurà més servit tro 
Ex 18,26  tostemps, e tot ço que era greu  comptaven a ell, e ells jutjaven solament  
Lv 25,15  compreràs d’ell, 15 e segons  compte dels fruyts vena a tu. 16 E aytant  
Lv 27,23  e serà santifichat al Senyor, 23  compterà lo sacerdot segons los anys per  
Lv 25,27 aquell matex preu a rembre-la, 27  compteran lo fruyt de aquell temps com se  
Ex 10,2  senyals meus en ell, 2 e que ho  comptes en las orellas de tos fills e de  
Ex 18,19  poble en açò qui a Déu tany, e li  comptes ço que Déu li diu, 20 e mostre al  
Ex 30,37 vosaltres sant dels sants. 37 Aytal  compusició no fareu en vostros usos, car  
Lv 5,10  e l’altre oferrà en holocaust axí  con solen fer, e pregarà per ell lo  
Lv 5,15  Déu a Moysès dient: 15 –Ànima  con tractarà falcia e’n arror en aquellas 
Lv 27,29  dels sants al Senyor. 29 E tota  concegració que serà oferta per home, no  
Lv 18,21  21 »No deràs de la tua sament [*]  concegrada a la ýdola de Moloch, per ço  
Lv 27,21  serà a Déu, e és possació  concegrada, e pertany de dret als  
Lv 27,28 ’s pot rembre. E qualque cose serà  concegrada una vegade, serà sant dels  
Ex 29,9  perdurable. E pus que hauràs  concegrades lurs mans, 10 ajusteràs lo  
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Ex 32,29 29 E dix Moysès: –Vuy haveu  concegrades vostres mans a nostro Senyor,  
Lv 21,10 untament d’oli e las suas mans són  concegrades en ofici de sacerdot e vestirà 
Lv 22,3  acosterà en aquellas coses que són  concegrades e que oferiren los fills de  
Lv 21,7  és rebujade per marit, car ell és  concegrat al Senyor Déu ceu 8 e ofer los  
Lv 27,10  e aquell per què és cambiat serà  concegrat a nostro Senyor. 11 Negun animal 
Lv 27,16  camp de la sua possació [*] serà  concegrat al Senyor, segons la masura de  
Lv 27,28  stimat. 28 »Tot ço que a Déu serà  concegrat, sia home o animal o camp, no’s 
Ex 18,19  19 mas oges mas paraulas e mon  concell, e serà Déu ab tu: sias al poble  
Lv 5,1  que ell ho oyí e hu viu e hy fou  concent, si no ho denunciarà portarà la  
Lv 20,13  ço és, que jaurà ab ell e hi serà  concent, muyren de mort e la lur sanch sia 
Lv 20,5  aquell e tots aquells qui  concentiran a ell per ço que fornicassen  
Lv 13,5  e tengue’l enclòs VII dies; 5 e  concidererà en lo die VIIè, e si veurà que 
Lv 13,17  blanchor e tot l’home cobrirà, 17  concidererà ell lo sacerdot e triar-l’  
Lv 13,25 la sanadura serà blancha o roja, 25  concidererà aquella lo sacerdot; e si en  
Lv 27,14 sua casa que la santificharà a Déu,  concidererà lo sacerdot aquella si és bona 
Lv 13,43 o roge, 43 e açò veurà lo sacerdot,  condampne-lo que és dupte que és  
Lv 13,8  labrós, sia tornat al prevere 8 e  condempnar-l’ha per inmunde, si a ell  
Lv 13,20  tornats en blanchor, e si axí és,  condempnar-l’ha per la plaga de la  
Lv 13,59  sots pell, com se deguen mundar o  condempnar. 14,Tit Capítol XIIII 1 E parlà 
Lv 13,11  [*] en cuyro de sa carn;  condempnarà aquell lo sacerdot, e no  
Lv 13,11  per lebrozia molt vella pot ésser  condempnat, [*] en cuyro de sa carn;  
Lv 25,24 la regió de la vostre possació sots  condició de remció és venuda. 25 »E si  
Lv 25,42  Egipte. E no vendràs aquells sots  condició de servents, 43 ni no aflegiràs  
Ex 5,2  que oja ta veu, que lex Yrrael? No  conech nostro Senyor, ni no lexaré Yrrael. 
Lv 4,28  la lig e puxs se’n lexa 28 e que  conega son peccat, ofira una cabra neta,  
Lv 14,36  lo prevera en la casa per ço que  conega la lebrozia. 37 E com veurà en las  
Ex 16,32  devenidores generacions per ço que  conègan lo pa que jo’ls nodrí al desert  
Lv 11,47  en terra, 47 per ço que sapiau e  conegau las diferències del mon e lo no  
Ex 1,8 ’s rey novell sobre Egipte, qui no  conegué Josep, 9 e dix a son poble: –Veus  
Ex 18,11  egipcians lo seu poble. 11 Ara he  conegut que és gran sobre tots los déus,  
Ex 33,17  trobada gràcia devant mi, e he’t  conegut per ton nom. 18 E dix Moysès:  
Ex 33,12  ab mi, e majorment com hages dit:  “Conegut t’he per ton nom”, e: “Has  
Ex 20,5  Jo sóm ton Déu fort, celós, qui  conexaré la iniquitat dels pares en los  
Lv 13,37  e los cabells negres, porà hom  conèxer que és sanat e porà pronunciar que 
Lv 14,57  de aquellas 57 ab què’s puga  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  poden e li serà oblidat e puxs ho  conexerà, digne és de colpa. 4 »Ànima qui  
Ex 32,22 enfellonescha lo meu senyor, car tu  conexs aquest poble, que és enclinat a  
Lv 16,21  cascuna mà sobre lo cap d’aquell,  confessarà totas las iniquitats dels fills 
Lv 26,40  lurs seran aflegits, 40 entrò que  confessen lurs iniquitats e que’s  
Ex 1,20  [*] e cresqué lo poble e fou massa  confortat, 21 car las madrinas teméran Déu 
Lv 11,5  inmundes reputau aquella. 5 »E lo  conill, que remuga e no ha la ungle fesa,  
Lv 18,14  acostaràs a sa muller, car a tu se  conjuny en parentesch. 15 »No descobriràs  
Ex 19,21  e quant hi fou pujat 21 dix-li:  –Conjura lo poble que per ventura no vulla 
Ex 13,19  de Josep ab si, per ço com havia  conjurats los fills de Yrrael e dix: «Déu  
Ex 19,23  lo poble al munt de Sinaý, car tu  conjurist e has manat e dit: “Posa’ls-  
Lv 13,3 Lo qual com veurà la lebrozia en la  conna o los pèls blanchs mudats, aquella  
Lv 13,3  si la plaga és en la carn e en la  conna, plaga és de lebrozia, e segons l’  
Lv 13,4 serà luent e blancha la plaga en la  conna e la carn no serà ensathada e la  
Lv 13,10  10 e veurà aquell, e com en la  conna serà color blancha e los cabells  
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Lv 13,12  discorrent la lebrozia en la  conna e cobrirà tota la carn del cap tro  
Lv 13,18 l’ha per munde. 18 »E la carn e la  conna en la qual és nat ulcus e serà  
Lv 13,24  e l’home és munde. 24 »Carn e  conna que foch hage tochade e cremade e la 
Lv 13,27  dies 27 [*] e sia guardat, e si la  conna serà sclatada, lebrozia és; 28 e si  
Lv 13,31  veurà la plaga alsada agual de la  conna, e los cabells negres, tenga aquell  
Lv 13,32  e lo loch de la plaga agual ab la  conna, 33 raurà’l en altre loch menys de  
Lv 13,38  38 »Hom o fembra en lo qual és la  conna blancha, 39 jutge aquells lo  
Lv 2,12 ofertas [*] e lurs dons, e [*] sían  conponides sobre l’altar en odor de  
Ex 2,2 e pres muller de son linatge, 2 qui  consabé e parí un fill. E viu-lo fort  
Lv 12,2  e digues a ells: »Fembra que haurà  consabut per sament, si infanterà mascle  
Lv 7,37 per peccat e encara per colpa e per  consagració e per sacrificis pacificables, 
Lv 8,12  sobre lo cap de Aron e untà’l e  consegrà’l. 13 E com los fills d’ell  
Ex 29,31  31 »E pendràs lo moltó de la  consegració e couràs la carn d’ell en  
Lv 8,22  22 E sacrifichà l’ariet segon en  consegració dels sacerdots, e posaren lurs 
Lv 8,28  de l’holocaust per ço car era  consegració e oferta en odor suau de  
Lv 8,29  devant Déu, de l’ariet de la  consegració en part sua, axí com havia  
Lv 8,31 menjau-las aquí, e los pans de la  consegració menjau, los quals són en lo  
Lv 8,33  sia complit lo temps de la vostra  consegració, car en VII dies és acabada la 
Lv 8,33  car en VII dies és acabada la  consegració, 34 axí com en aquests  
Lv 8,9  de aquella posà la launa d’or  consegrada en santificació, axí com havia  
Lv 7,30  las coses que oferran a Déu seran  consegrades, liura-ho al sacerdot, 31 lo 
Ex 29,7 sobre son cap, e en aquesta costuma  consegrar-s’han. 8 E a sos fills  
Lv 22,2  que’s guarden de aquells qui són  consegrats dels fills d’Irrael per ço que 
Lv 26,16  que scureyrà los vostros ulls e  consumarà las vostres ànimas, e debades  
Lv 26,17  mia faç contre vosaltres, e sereu  consumats devant vostros enamichs, e  
Lv 26,44  menyspresaré axí que de tot sían  consumats, ans altre vegada faré covinensa 
Lv 26,22  a vosaltres bísties salvatges que  consumeran vosaltres e vostres bísties, e  
Lv 26,38  e los stranys de la terra vos  consumeran. 39 E si algú romandrà de  
Lv 6,23 e tot sacrifici dels sacerdots serà  consumit de foch, e negú no menig d’  
Ex 18,16  de Déu, 16 e si’ls sdevé neguna  contesa, vénan a mi qui jutge entre ells e 
Lv 13,45 nuu e la vestidura que porterà serà  contexta ab lo capiró ensemps, e clemar- 
Lv 4,6  n’ha VII vegades devant lo Senyor  contra lo vel o la claustre del santuari.  
Lv 6,3  maneras o en una de totas ferà  contra aquell en las quals coses solen  
Lv 14,16  e gitar-n’hi-ha VII vegades  contra lo Senyor Déu, 17 e l’oli que  
Lv 26,28 28 jo iré contre vosaltres en furor  contràrie e corregiré vós en VII plagues  
Ex 32,18  guerra, ni crit de hòmens qui  contrasten a fugir, mas de hòmens qui  
Ex 10,4  mon poble que sacrifich. 4 E si hy  contrastes e no’ls vols lexar anar, jo  
Lv 10,16  per peccat, trobà’l, e fou irat  contre Aletzar e Aytamar, que romanguéran  
Lv 14,27  ha lo ceu dit dret e gitar-n’ha  contre Déu per VII vegades, 28 e tochar- 
Lv 20,3  aquell, 3 e jo posaré la mia faç  contre ell e tallaré aquell del mig de son 
Lv 20,6  ab ells, jo posaré la mia faç  contre ella e auciuré ella del mig del ceu 
Lv 26,17  devorade. 17 E posaré la mia faç  contre vosaltres, e sereu consumats devant 
Lv 26,24 mas ireu ab mi en duresa, 24 jo iré  contre vosaltres e feriré-us per VII  
Lv 26,27  »E si per açò no m’oyreu ans ireu  contre mi, 28 jo iré contre vosaltres en  
Lv 26,28 oyreu ans ireu contre mi, 28 jo iré  contre vosaltres en furor contràrie e  
Lv 26,40  que feren a mi e per ço car anaren  contre mi. 41 E per ço jo iré contre ells  
Lv 26,41  contre mi. 41 E per ço jo iré  contre ells e aportaré aquells en la terra 
Ex 22,25  poble pobre qui stà ab tu, no li  contresteràs que li fasses fortsa, ni l’  
Lv 22,24  no podeu fer. 24 Ab negun animal  contret, aronsat o sech o menys de  
Lv 19,4  sóm lo Senyor Déu vostro. 4 »No us  convertiau a ýdola ne us fassau déus  
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Ex 4,14 veurà’t e alegrar-s’ha de tu de  cor; 15 e parla-li e posa las mias  
Ex 4,21  Farahó. E jo endureyré lo seu  cor e no lexerà lo poble. 22 E diràs [*]:  
Ex 7,3 terra. 3 Mas jo li endureyré lo seu  cor, e montiplicaré los senyals e mes  
Ex 7,13  d’ells. 13 E fou endureÿt lo  cor de Farahó e no’ls oyí, axí com havia  
Ex 7,14  14 a Moysès, e agreujat s’és lo  cor de Farahó e no vol lexar anar lo  
Ex 7,22  lur encantament, e fou endureÿt lo  cor de Farahó e no l’oyí, axí com nostro  
Ex 7,23 sse’n en sa casa, e no hy posà son  cor aquella vegada. 24 E cavaren los de  
Ex 8,15  donat los era rapòs; agreujà son  cor e no’ls oyí, axí com nostro Senyor  
Ex 8,19  déu de Farahó. E fou endureÿt lo  cor de Farahó e no’ls oyí, axí com nostro 
Ex 8,32  Capítol XII 32 Fou agreujat lo  cor de Farahó, axí que aquesta vegada no  
Ex 9,7  possaÿa Yrrael. E fou agreujat lo  cor de Farahó e no lexà lo poble. 8 E dix  
Ex 9,12  12 E endureý nostro Senyor lo  cor de Farahó e no’ls oý [*]. 13 E parlà  
Ex 9,14  totas las mias plagues sobre ton  cor e sobre tos servents e ton poble, per  
Ex 9,35 lo peccat, 35 e fou agreujat lo seu  cor e de sos servents massa endureÿt, e no 
Ex 10,1 a Farahó, car jo he endureÿt lo seu  cor e de sos servents per ço que fassa  
Ex 10,20  20 E endureý nostro Senyor lo  cor de Farahó, e no lexà los fills de  
Ex 10,27  27 E endureý nostro Senyor lo  cor de Farahó, e no’ls volch lexar anar.  
Ex 13,15  15 Quant Faraó hach endureÿt son  cor e no’ns volia lexar, ocís nostro  
Ex 14,4  enclozos.” 4 E jo endureyré lo seu  cor, e encalsarà-us, e gloriajar m’he  
Ex 14,5  lo poble era fugit, e fou mudat lo  cor de Farahó e de sos servents sobre lo  
Ex 14,8  host. 8 E endureý nostro Senyor lo  cor de Farahó, rey de Egipte, e encalsà  
Ex 14,17  ella en sech. 17 E jo endureyré lo  cor de Farahó e dels egipcians que us  
Ex 28,3  3 E parlaràs a tots los savis de  cor e complits de spirit de saviesa que  
Ex 31,6  del trip de Dan, e ell ha  cor de hom savi e resposat per ço que’s  
Ex 35,5  nostro Senyor de volentat e de bon  cor: or e argent e aram 6 e jacint e  
Ex 35,34  [*]. 34 E ha donat en lo seu  cor tot lo saber a Holiap, fill de  
Ex 36,8  8 E féran tots los savis de  cor, a complir la obre del tabernacle, X  
Lv 19,17  »No hauràs en oy ton frare en ton  cor, ans lo castigueràs publichament per  
Ex 39,40 tenda a l’intrant del palau ab sas  cordas [*]; res dels vaxells no hy fallia  
Ex 26,4  semblant se ajustaran 4 ab V  cordes de seda al costat, e al cap de las  
Ex 26,4  e al cap de las cortinas haurà  cordes perquè las unas e las altres se  
Ex 39,3  bis retort 3 de obra polida, e féu  cordes d’or e pertí-las en fils per ço  
Ex 6,21  de Ysuar foren: Enapè e Zacrí e  Coré. 22 E los fills de Oziel foren:  
Ex 6,24  e Aytamar. 24 E los fills de  Coré: Asir e Halcanà e Alnasap. Aquests  
Ex 6,24  Aquests són los perentius dels  coritans. 25 E Aletzar, fill de Aron, pres 
Ex 19,13  E quant comenserà a cridar en lo  corn, adonchs pugen al munt. 14 E devallà  
Ex 19,16 spessa cobrí lo munt, e lo crit del  corn era gran, e temé’s lo poble qui era  
Ex 19,19  lo munt pahorós, 19 e ab lo so del  corn a poch a poch en major. E Moysès  
Ex 20,18  los trons e los lamps e lo so del  corn e lo munt qui fumava, e spaordits  
Ex 21,28  franchs. 28 »E si lo bou ab son  corn ferirà home o fembre [*], lo bou serà 
Ex 21,31  hom li demanarà. 31 E si fer en lo  corn fill ni filla, haurà semblant  
Ex 21,36  si sabia que lo bou fos feridor ab  corn e no’l guarda son senyor, retrà bou  
Lv 4,7  de aquella matexa sanch en lo  corn de l’altar de la timiama per fer  
Lv 9,9  qual ell banyà son dit, e tochà lo  corn de l’altar, e gità lo romanent al  
Lv 25,9  fan XXXXVIIIIº anys, 9 e feràs  cornar la botzina en lo setèn mes, en lo  
Lv 11,13  són a vosaltres: àguila e falcó e  corneya 14 e mirla e voltor segons son  
Ex 30,2  e II colzos de altesa, e los  corns d’ell iran devant. 3 E vestir-l’ 
Ex 30,3  d’ell com las parts entorn e los  corns. E fer-li-has corona aurèola  
Ex 30,10  [*]. 10 E pregarà Aron sobre los  corns una vegada en l’any, en la sanch  
Ex 37,25  colzos d’alt, e dels angles axían  corns. 26 E vestí’l d’or fort bell ab  
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Ex 37,26 d’or fort bell ab graella [*] e ab  corns. 27 E féu-li corona d’or engir, e 
Ex 38,2  e III colzos d’alt, 2 e los  corns axían dels angles; e cobrí’l de  
Lv 4,18  18 e de aquella matexa pos en los  corns de l’altar qui és devant nostro  
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 ceu dit e toch-ne los  corns del altar de l’holocaust, e lo  
Lv 4,34  la sanch en lo ceu dit e tinya los  corns de l’altar dels holocausts, e lo  
Lv 8,15  e banyà-hi son dit e tený los  corns de l’altar entorn. E com l’hach  
Lv 16,18  cabrit e gitarà aquella sobre los  corns de aquell entorn, 19 e git-ne VII  
Ex 34,29  e no sabia que la sua cara fos  cornuda per la companya de la paraula de  
Ex 34,30  e los de Yrrael la cara de Moysès  cornuda, teméran de acostar-s’hi prop.  
Ex 34,35  cara de Moysès quant axia que era  cornuda, mas aquell cobria altre vegada sa 
Ex 25,11  dins e defora, e feràs dessobre  corona d’or entorn 12 e IIII sercles d’  
Ex 25,25  de aquella una orla d’or 25 e una  corona alta de IIII dits [*]. 26 E  
Ex 25,27  aquella taula en cascun peu; 27 sa  corona haurà anells d’or en què hom meta  
Ex 30,3  e los corns. E fer-li-has  corona aurèola engir 4 e II anells d’or  
Ex 30,4  engir 4 e II anells d’or sots la  corona per cascun costat per ço que los  
Ex 37,12  làbit d’or engir 12 [*] de làbit  corona [*] d’or. 13 E féu-hi IIII  
Ex 37,14  peu de la taula 14 quantre la  corona, e mès en aquella forrellats per ço 
Ex 37,27  [*] e ab corns. 27 E féu-li  corona d’or engir, e II anells d’or sots 
Ex 37,27 or engir, e II anells d’or sots la  corona per cascun costat per ço que los  
Ex 39,26  Aron e a sos fills, 26 e mitres ab  coronetas de bis, 27 e braguers de li, 28  
Lv 11,15 e voltor segons son genus, 15 e tot  corp negre e tot ocell de sa semblansa, 16 
Ex 3,8  bona e spayosa, en terra en què  corre let e mel, la terra del cananeu e  
Ex 3,17  aveu e gebuzeu, en la terra en què  corre let e mel.” 18 E oyran la tua veu, e 
Ex 13,5  pares que us daria, terra en què  corre let e mel, salabrereu aquesta  
Ex 33,3  tu, 3 e intreràs en la terra a on  corre let e mel, car jo no pujarè ab tu,  
Lv 15,3  hom toch la carn d’aquell de qui  corre, aytal humor és leig. 4 Tota la  
Lv 26,28  vosaltres en furor contràrie e  corregiré vós en VII plagues per rahó de  
Ex 5,20  res de las teulas cascun die”, 20  corregueren a Moysès e Aron, qui staven de 
Lv 16,4 amach ses vergonyes, e sinya encara  correja de li e una sàvena de li sobre lo  
Lv 1,15  que sia trencat lo cuyro, e lexen  córrer la sanch sobre [*] l’altar, 16 e  
Lv 26,37 e cauran no siguent ells negú. 37 E  correran cascú sobre sos frares axí com si 
Lv 12,7 per aquella, e axí serà mundada del  corriment de la sanch sua. Aquesta és la  
Lv 22,25 o qualque cose volran donar que sia  corrompuda o no nèdea no prengau aquella.  
Ex 27,3  rebre la cendra, e tesores e †lo  cors† a ressabiments dels fochs, e feràs  
Lv 8,17  Moysès e perfumà la ara. 17 E lo  cors e lo cuyro e la carn e la femta cremà 
Lv 26,36  romandran daré pahor en los lurs  cors en las regions de lurs enamichs,  
Ex 26,2  la faràs. 2 La longuesa de una  cortina haurà XXVIII colzades [*]; de una  
Ex 26,5  o acostar. 5 L bagues haurà la  cortina en cascuna part així fermades que  
Ex 36,9  [*] e de diversa obra [*]. 9 E una  cortina havia de lonch XXVIII colzos, e d’ 
Ex 36,11  de jacint en la vora de la una  cortina, en la un e l’altre costat, e en  
Ex 36,11  costat, e en la vora de la altre  cortina axí matex, 12 per ço que las ances 
Ex 26,1  1 »Lo tabernacle axí serà fet: X  cortinas de bis retort, e jacint e porpre  
Ex 26,3  de una masura seran totas 3 les V  cortinas, e sí seran ajustades ensemps;  
Ex 26,4  de seda al costat, e al cap de las  cortinas haurà cordes perquè las unas e  
Ex 35,17  e lo bací ab sos fonaments, 17 e  cortinas del palau, colones [*], e tenda a 
Ex 36,9  IIII; una masura havían totas las  cortinas. 10 E ajustà [*] las altres V la  
Ex 26,6  d’or ab los quals los vels de las  cortines se puguen ajustar perquè un  
Ex 26,7  tabernacle se fasse. 7 »E feràs XI  cortines o sagues de salici per cobrir lo  
Ex 36,8 a complir la obre del tabernacle, X  cortines de bis retort e de jacint e de  
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Ex 36,13  s’agafassen ab las ances de las  cortines e que’n fos fet un tabernacle.  
Ex 21,35  pertir-s’han lo preu en si e lo  cos del mort. 36 E si sabia que lo bou fos 
Ex 21,36  retrà bou per bou e rebrà lo  cos entrega. 22,Tit Capítol XXVII 1 E si  
Lv 4,12  [*], 12 e ab tot lo romanent del  cos traurà fora de las albergades, en loch 
Lv 14,8  raurà’s tots los pèls del  cos e lau-se en aygüe, e com serà  
Lv 14,9  cap e la barba [*] e los pèls del  cos, e lau-se altre vegada lo cos e las  
Lv 14,9 del cos, e lau-se altre vegada lo  cos e las vestidures. 10 »E en lo die  
Lv 15,13 las suas vestidures e encara tot lo  cos en aygües vives, serà mundada. 14 E en 
Lv 15,16  ceu ajustament, levar-s’ha lo  cos tot ab aygüe, e serà inmunde entrò al  
Lv 16,26  cabrit leverà sos vestiments e son  cos en aygüe, e axí entrerà en las  
Lv 17,16 si no leverà la sua vestimenta e lo  cos, ell aporterà la sua iniquitat. 18,Tit 
Ex 2,4 sor stava luny e pensave’s aquesta  cose. 5 E devallava la filla de Farahó per 
Ex 13,16  E serà quax senyal en ta mà e quax  cose posada en remembrament entre tos  
Ex 18,17 ligs. 17 E ell respòs: –No fas bona  cose. 18 De foll treball seràs guastat tu  
Ex 22,5 e hy lexa son bestiar que pastur la  cose stranya, tot ço que †menys† val en  
Ex 22,8  ells e jurerà que no stès sa mà en  cose de son proÿsme, 9 en engan en bou ni  
Ex 22,11  entre ells que no serà en sa mà la  cose de son proÿsme, e rebrà lo senyor lo  
Ex 22,13  lo dan al senyor. 13 E si porta  cose menjada de bístia, aquell ho smenarà. 
Ex 23,33  tu serviràs als lurs déus, la qual  cose ta seria gran scàndol. 24,Tit Capítol 
Ex 25,7 pedres oniquines dobles per ornar e  cose rehonable. 8 E fer-m’has santuari  
Ex 37,29  de coses ben olents, fort neta  cose de †punyent†. 38,Tit Capítol XXXXIIII 
Lv 2,10  a nostro Senyor. 10 E qualque  cose romandrà serà de Aron e de sos fills, 
Lv 2,13  en odor de suavetat. 13 »E qualque  cose que aportaràs per sacrificà, saleràs  
Lv 4,27  ço és, que fassa qualque  cose que nostro Senyor vet en la lig e  
Lv 5,2  2 »La ànima qui tocarà alguna  cose anorreada, que sia morta per alguna  
Lv 6,3  calúmpnia, 3 o la li metrà en  cose perduda o la li selarà, o en totas  
Lv 6,7  e perdó en aquell per cascuna  cose que peccà. Capítol VI 8 E parlà  
Lv 7,15  die, e no romanga de res alguna  cose entrò al matí. 16 »Si emperò alguna  
Lv 7,16 entrò al matí. 16 »Si emperò alguna  cose per volentat serà aportada en  
Lv 7,16 aquell die sia menjada, e si alguna  cose romandrà tro al matí, legut és de  
Lv 7,17  és de menjar-la, 17 e si alguna  cose ne serà trobada en lo terç die [*].  
Lv 7,19 19 »E la carn que tocharà en neguna  cose inmunde no sia menjada, mas sia  
Lv 7,21 la sutzura d’home o de bístie o la  cose qui ensutzar pot e menjarà d’aquesta 
Lv 11,25  al vespre. 25 E si serà nacessària  cose que algú port de aquellas mortas,  
Lv 11,32 hom usa, o pells o celici o qualque  cose en què’s fa obra, sia tenguda en  
Lv 11,33  vaxell de terra en lo qual alguna  cose de aquellas haurà stat serà ensutzat, 
Lv 11,34 demunt ells seran no nèdeus, e tota  cose que beureu gequida de tots los  
Lv 11,35  vaxells serà inmunde. 35 E qualque  cose dels morts de aquells serà tochada  
Lv 11,36  E las fonts e las sisternes e tota  cose on se ajústan las aygües seran  
Lv 11,43  vostres ànimas ni no toqueu neguna  cose de aquellas per ço que no siau  
Lv 12,4 per XXXIII [*], e no toch en neguna  cose santa, ni no entre en lo santuari  
Lv 13,48  d’aquell o serta pell o qualque  cose que sia feta de la pell, 49 si de  
Lv 14,36  que tota no sia feta inmunde de la  cose que en la casa és, e puxs entre lo  
Lv 15,10  al vespre; e qui portarà alguna  cose d’aquelles levarà la sua vestidura,  
Lv 17,15  poble. 15 »E la ànima que menjarà  cose morta per ci o per altre bístie, axí  
Lv 18,28  e ensutzaren ella; 28 per la qual  cose vosaltres vos guardau que  
Lv 19,8  de Déu ensutze, per la qual  cose aquella ànima perirà de son poble. 9  
Lv 19,14  lo sort ni poseràs devant lo sech  cose on se puga fer mal, mas tembràs lo  
Lv 20,4  terra lo sostindrà e quax en pocha  cose tendrà lo meu emperi e lexeran l’hom 
Lv 20,21  »Qui pendrà la muller de son frare  cose no degude fa e descobre la vergonya  
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Lv 22,18  son vot o de grat oferrà qualque  cose, aquell oferrà en holocaust al  
Lv 22,25  pa al Senyor Déu vostro, o qualque  cose volran donar que sia corrompuda o no  
Lv 25,24 avidedissos en ella, 24 per la qual  cose tota la regió de la vostre possació  
Lv 25,34 los fills d’Irrael. 34 Per la qual  cose sots los pobles d’aquells no’s  
Lv 26,10  ab vosaltres, 10 e menjareu  cose vella per vella e novella per  
Lv 26,14 -vos ab fermatat. 14 »Per la qual  cose, si vosaltres no oyreu ni no fareu  
Lv 27,28  vendre ni’s pot rembre. E qualque  cose serà concegrada una vegade, serà sant 
Lv 27,33  ni mal, ne serà cambiat per altre  cose, car si algú ho muderà, ço que serà  
Lv 22,8  car menjar de aquell és. 8  Cose morta per si ni presa per altre  
Ex 3,15  e aquest és mon memorial en totas  coses en las generacions. 16 Vé e ajusta  
Ex 10,26  no romandrà una ungle de aquellas  coses que ops són devant lo Déu nostro, e  
Ex 13,2 de hòmens com de bèsties, car totas  coses són mias. 3 E dix Moysès al poble:  
Ex 14,13  tembre, i stau e vejau las grans  coses de nostro Senyor que ferà vuy, car  
Ex 18,22  lo poble tostemps, e las grans  coses e los grans plets romanguen a tu, e  
Ex 18,22  e ells jutgen solament las manors  coses. Pertex los càrrechs entre los  
Ex 18,26 ells jutjaven solament las leugeras  coses. 27 E lexà’n anar Getró, son sogre, 
Ex 20,1  parlà nostro Senyor totas aquestas  coses o paraulas: 2 –Jo sóm Déu teu qui’t 
Ex 20,4  qui és en terra dejús, ni aquellas  coses qui són en las aygües sots la terra, 
Ex 21,11  de castadat. 11 Si aquestas III  coses no fa, axirà de grat sens haver. 12  
Ex 22,14  demanarà a son proÿsme de aquestas  coses a préstich e serà enfeblit o mort  
Ex 25,3  qui de grat las ofer. 3 Aquestas  coses són que deveu pendre: or i argent,  
Ex 25,22  la archa del testimoni, de totas  coses que manaré per tu als fills d’  
Ex 28,40  e bragués e tiares, totas aquestas  coses en glòria e en honor. 41 [*] a Aron, 
Ex 29,25  nostro Senyor. 25 E pendràs totas  coses de las mans d’ells e ensendràs-ho 
Ex 34,22  de forment, e la festa com totas  coses sa amàgan e torna lo temps. 23 »[*]  
Ex 35,1  de Yrrael, dix-los: –Aquestas  coses són que ha manades Déu fer: 2 “VI  
Ex 35,15  [*] e oli de unció e timiama de  coses ben olents [*] a la porta de la  
Ex 35,28  al sobremusclo e al reonal, 28 e  coses bé olents e oli a las lumenàries e  
Ex 35,35  [*] e de bis, e de texir totas  coses [*] que tròpien. 36,Tit Capítol  
Ex 36,1  que sabéssan obrar [*] aquellas  coses qui fossen ops en ús del santuari e  
Ex 37,29  dels ungüents de timiama de  coses ben olents, fort neta cose de  
Lv 2,16  nostro Senyor és; 16 de las quals  coses de la una pertida ferà perfum lo  
Lv 4,9  de la ylada, e del fetge, e totas  coses, 10 axí com de sacrifici de  
Lv 5,15  falcia e’n arror en aquellas  coses que són del Senyor sentifichades  
Lv 5,17  per ignorància e ferà una de las  coses que nostro Senyor veda en la lig, e  
Lv 6,3  ferà contra aquell en las quals  coses solen peccar los hòmens, 4 totas  
Lv 6,4  solen peccar los hòmens, 4 totas  coses pensades reta, 5 tot ço que per  
Lv 7,11  és la lig de la oferena de las  coses passificables que oféran al Senyor.  
Lv 7,30  del tabernacle, e com abdues las  coses que oferran a Déu seran consegrades, 
Lv 9,5 a nós Déu.” 5 E aportaren totas las  coses que manà Moysès a la porta del  
Lv 10,16 E com Moysès serchàs entre aquestas  coses lo boch cremat qui era ofert per  
Lv 11,9  a vosaltres. 9 »E aquestas són las  coses que’s nodrexen en las aygües e són  
Lv 11,28 entrò al vespre, car totas aquestas  coses seran comptades entre las  
Lv 13,59  lana e de li e de stam e de totas  coses sots pell, com se deguen mundar o  
Lv 14,11  stablirà aquell e totas aquestas  coses devant Déu, a la porta del  
Lv 14,12  de l’oli, e oferrà totas las  coses devant Déu. 13 E degollarà l’anyel  
Lv 14,32  del lebrós que no pot haver totas  coses en son abundement. 33 E parlà nostro 
Lv 14,36  ell que deneig totas las universes  coses de la case abans que entre ell en  
Lv 16,13  13 E pos sobre lo foch las  coses odorants axí que la neula de  
Lv 17,7  negunes presentalles de totas las  coses a las ýdoles ab las quals són stats  
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Lv 18,24  »No us ensutzeu en totas aquestas  coses en las quals són ensutzades las  
Lv 18,28  us rasa o us git si feu semblants  coses, axí com he rases las gents qui  
Lv 19,19  ni portaràs vestidura texida de II  coses. 20 »Si hom jaurà ab fembra  
Lv 20,23  devant vosaltres; totas aquestas  coses faeren ells, per què jo los he en  
Lv 20,25  en ovella ni en ocell e en totas  coses que’s moven en terra que jo he  
Lv 22,3  sament que s’acosterà en aquellas  coses que són concegrades e que oferiren  
Lv 22,4 involuntari, no mengerà de aquellas  coses que són santifichades a mi entrò que 
Lv 22,5  tocharà nenguna reptília en totas  coses inmundes en las quals és sutze  
Lv 22,6  al vespre e no menjarà de aquellas  coses que són santifichades; mas com  
Lv 22,7  serà nèdeu e porà menjar de las  coses santificades, car menjar de aquell  
Lv 22,10 »Negun hom strany no menjarà de las  coses santifichades, car viande és dels  
Lv 22,11  casa, aquells menjaran de aquellas  coses. 12 E si la filla del sacerdot serà  
Lv 22,12  del poble, no menjarà de aquellas  coses que seran sacrifichades ni de las  
Lv 22,14  qui menjarà per ignorància de las  coses sacrifichades, anadescha en allò que 
Lv 22,15  santuari. 15 »No menyspreseran las  coses santifichades dels fills d’Irrael  
Lv 22,16  per la lur colpa com menjaran las  coses santifichades. Jo sóm lo Senyor que  
Lv 24,23  23 E Moysès dix totas aquestas  coses e paraules als fills d’Irrael. E  
Lv 26,10  novella per novella, e gitareu las  coses vellas com sobrevindran las  
Lv 26,16  mia covinensa, 16 jo faré aquestas  coses a vosaltres: »Jo vesitaré a  
Lv 25,49 aquell, 49 vullas germà o avoncle o  cosín germà. E si per ventura no’s pot  
Lv 21,2  en lur vizitar, 2 sinó en los  cosins e en propis, ço és, sobre pare e  
Lv 25,51  anys tro que complescha ço que  costà. 52 E si ha servit més que no costà, 
Lv 25,52 costà. 52 E si ha servit més que no  costà, sían comptats los anys que haurà  
Ex 25,12  la archa: II sercles haja en la un  costat, e II, en l’altre. 13 E feràs  
Ex 25,14  -los per los forats qui seran al  costat de la archa perquè sia portada en  
Ex 25,19  19 lo un xerubín serà en l’un  costat, e l’altre, a l’altre costat del  
Ex 25,19  un costat, e l’altre, a l’altre  costat del tabernacle, 20 e obren las lurs 
Ex 25,32  axiran dels costats, III de la un  costat e III de l’altre; 33 ab III forats 
Ex 26,4  ajustaran 4 ab V cordes de seda al  costat, e al cap de las cortinas haurà  
Ex 26,13  vels, e defendrà la un e l’altre  costat del tabernacle. 14 E feràs un altre 
Ex 26,17  altesa una colzada e mija. 17 E al  costat de la taula II encastadures sían  
Ex 26,18  18 E hauran XX colzades al  costat qui s’enclina ves migdie, 19 en  
Ex 26,20 taula per dos angles. 20 E al segon  costat del tabernacle qui s’enclina ves  
Ex 26,26  ço que tenguen las taulas a le un  costat del tabernacle, 27 e V a l’altre  
Ex 27,7  e seran de la un e de l’altre  costat de l’altar per ell a portar; 8 que 
Ex 27,9  las tendes de bis retort. En un  costat tindrà C colzos de lonch, 10 e XX  
Ex 27,11  entretalladuras. 11 Axí matex al  costat de aguiló haurà tendas en longuesa  
Ex 28,12  12 E [*] en la un e en l’altre  costat memorial al sobremuscle dels fills  
Ex 28,12  Senyor sobre la un e l’altre  costat per ramembransa. 13 E feràs [*] 14  
Ex 28,25  II †xerubins† en la un e l’altre  costat del sobremuscle qui guarda lo  
Ex 28,27  s’han a posar en la un e l’altre  costat del sobremuscle dejús, qui guarda  
Ex 29,22  e lo grex qui és sobre ells al  costat dret, per ço car és moltó de  
Ex 29,27 27 E santificaràs los pits [*] e’l  costat que pertís del moltó, 28 ab què has 
Ex 30,4  d’or sots la corona per cascun  costat per ço que los forrellats sien  
Ex 36,11 la una cortina, en la un e l’altre  costat, e en la vora de la altre cortina  
Ex 36,31  V a tenir las taulas de la un  costat del tabernacle, 32 e V a’dobar de  
Ex 36,32 32 e V a’dobar de la un a l’altre  costat del tabernacle, e foren aquests  
Ex 37,3  sos IIII angles, II anells a la un  costat e II a l’altre. 4 E féu forrellats 
Ex 37,5  e mès-los als anells qui éran al  costat de l’archa per aportar a ella. 6 E 
Ex 37,18  sperullas e liris, 18 VI en cascun  costat, e III vergues d’una part e III d’ 
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Ex 37,27  d’or sots la corona per cascun  costat per ço que los forrellats s’hi  
Ex 38,7  manà’ls als sercles qui parien al  costat de l’altar; mas aquell altar no  
Ex 38,14  14 de las quals havia, a l’un  costat, XV colonas de III colzos a l’  
Ex 39,4  qui s’ajustacen la una a l’altre  costat dels caps, 5 [*] ab aquellas  
Ex 39,7  fills de Yrrael, 7 e posà-las al  costat del sobremuscle en remembrament  
Ex 39,16  or posaren en la un e en l’altre  costat del reonal, 17 per on penjaven II  
Lv 1,11  sens horresa, 11 e sacrificarà al  costat de l’altar qui guarda ves aguiló  
Ex 23,27  e de tots tos enamichs gitaràs los  costats, 28 e manaré devant tu dementre  
Ex 25,32 prosseynt. 32 VI canons axiran dels  costats, III de la un costat e III de l’  
Ex 28,7  en la un ajustades en los altres  costats de las sumitats e que’s tornen en 
Ex 36,24  angles, là on la encastadura dels  costats sa termanava en los angles. 25 [*] 
Ex 12,39  fer levats, car los egipcians los  costrenguéran de axir [*]. 40 Lo star que  
Lv 25,14  ciutadans o compreràs d’ell, no  costrengues ton frare, mas segons lo  
Ex 11,1  e puxs lexar-vos-ha, e puxes  costrenyarà-us que iscau. 2 Digues,  
Ex 22,11  senyor lo segrament e ell no serà  costret que ho reta. 12 E si hom li ho ha  
Ex 22,14  mort que lo senyor no hy sia, serà  costret que ho reta. 15 E si lo senyor  
Ex 36,4  del poble. 4 Donchs, los mestres,  costrets de venir, 5 diguéran a Moysès:  
Ex 14,3  Farahó dirà dels fills de Yrrael:  “Costrets són en lo desert e la mar los ha 
Ex 12,17  die en vostras generacions per  costum perdurable. 18 Lo primer mes, al  
Ex 18,20  poble ço de què ell se clama, i la  costum de honrar, e la carrera per on  
Ex 12,5  mascle, de I any. Segons aquesta  costuma pendreu un cabrit. 6 E stojar-l’ 
Ex 12,26  vos diran vostros fills: “Quina  costuma és aquesta?”, 27 dir-los-heu:  
Ex 12,48  salebrar-ho-ha segons la  costuma, e serà axí com natural de la  
Ex 13,5 corre let e mel, salabrereu aquesta  costuma en aquest mes. 6 VII dies [*]. 7  
Ex 21,9  son poble, fer-li-ha segons la  costuma d’ells; 10 e si’n pren altre,  
Ex 29,7  sobre son cap, e en aquesta  costuma consegrar-s’han. 8 E a sos  
Ex 29,41  anyell oferràs al vespre segons la  costuma de la oferta del matí e segons ço  
Lv 18,3  Déu vostro. 3 No fassau segons la  costuma de la terra de Egipte en la qual  
Lv 18,3  en la qual habitàs, ni segons la  costuma de la regió de Canahan, a la qual  
Lv 18,3  a vosaltres, no fassau, ni en lurs  costums no aneu. 4 Feu los meus judicis e  
Lv 13,2 –Home en lo qual en sa carn o en sa  cotna serà nada diversa color o busanya o  
Ex 25,4  argent, aram e coure, 4 e porpre e  cotó e scarlata per II vegades tenyda, e  
Ex 26,1  de bis retort, e jacint e porpre e  cotó e scarlata dues voltas tenyda,  
Ex 26,31  vela de jassint e de porpre e de  cotó per II vegades tint, de bis retort ab 
Ex 26,36  de jassint e de porpre e de  cotó II vegades tenyt e de bis retort per  
Ex 27,16  colzos, de jacint e de porpre e de  cotó II vegades tenyt e de bis retort de  
Ex 28,5  5 E pendran or e jacint e porpre e  cotó tint e bis retort, 6 [*] per obra ben 
Ex 28,8  d’or e de jacint e de porpre e de  cotó tint e de bis retort. 9 »E pendràs II 
Ex 28,15  d’or e de jacint e de porpre e de  cotó dues vegades tenyt e de bis retort.  
Ex 28,33 magranes de jacint e de porpre e de  cotó tint e de bis mesclats enmig del  
Ex 35,6 argent e aram 6 e jacint e porpre e  cotó tint, e bis retort e pèlls de cabres  
Ex 35,23  Si negú havia jacint ni porpre ne  cotó tint ni bis retort ni pèlls de  
Ex 39,8  d’or e de jacint e de porpre e de  cotó tint e de bis retort, 9 de obra  
Lv 3,9  nostro Senyor, e lo grex e la  couha complida endret de l’os, 10 ab los  
Lv 7,3  de l’altar. 3 E ofiren de la  couha e lo grex qui cobre las entràmanes 4 
Ex 23,19  en casa del Senyor Déu teu. »E no  couràs cabrit ab let de sa mare. 20 »Jo’t 
Ex 29,31  lo moltó de la consegració e  couràs la carn d’ell en loch sant, 32 e  
Ex 34,26  a la casa de Senyor Déu teu. »No  couràs cabrit ab let de sa mare. 27 E dix  
Lv 24,5  lo Senyor. 5 »E pendràs cèmola e  couràs d’ella XII pans, cascú de II  
Ex 25,3  deveu pendre: or i argent, aram e  coure, 4 e porpre e cotó e scarlata per II 
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Lv 6,28  sia trenchat; e si serà vaxell de  coure, sia respat e puxs levat ab aygüe.  
Lv 23,17  de cèmola formentada, las quals  coureu en promícies del Senyor. 18 E  
Lv 24,20 aytal màcula com ell ferà, aytal li  cové sostenir. 21 »Si algú matarà bístie,  
Ex 2,24  d’ells e rembrà’s de la  covinensa que havia feta ab Abraam e ab  
Ex 6,4 no afreturà a ells; 4 e fiu ab ells  covinensa que’ls donàs la terra de  
Ex 6,5  apremían, e remembrà’m de la mia  covinensa. 6 E per ço digues als fills de  
Ex 19,5  Si oÿu la mia veu e guardau la mia  covinensa, sereu mon poble, car mia és  
Ex 24,7  l’altar. 7 E pres la carta de la  covinensa e legí-la devant tot lo poble, 
Ex 24,8  e dix: –Aquesta és la sanch de la  covinensa que féu Déu ab vosaltres sobre  
Ex 31,7  tu he manat: 7 lo tabernacle de la  covinensa e la archa del testimoni e lo  
Ex 31,16  honren aquell en lurs generacions;  covinensa és perdurable 17 entre mi e los  
Ex 33,7  e apellà lo seu nom «tenda de  covinensa». E tot lo poble qui havia  
Ex 33,8  tro que intràs a la tenda de la  covinensa. 9 [*] e devallava una columpna  
Ex 34,10 10 E respòs nostro Senyor: –Jo faré  covinensa así que tots ho veuran, e feré  
Ex 34,15 és envejós. 15 No fasses amistat ni  covinensa ab los hòmens de aquellas  
Ex 34,28  scriví en las taulas X paraulas de  covinensa. 29 E quant Moysès devellà del  
Ex 40,30  o en lo cobriment del testimoni o  covinensa que pujassen a l’altar, axí com 
Lv 2,13 saleràs ab sal, ne tolràs sal en la  covinensa [*] del teu sacrifici, que en  
Lv 24,3  3 qui són fora la claustre de la  covinensa, en lo tabernacle del testimoni, 
Lv 26,9  e moltiplicaré-us, e fermaré ma  covinensa ab vosaltres, 10 e menjareu cose 
Lv 26,15 ordonat, e que enrera torneu la mia  covinensa, 16 jo faré aquestas coses a  
Lv 26,42  42 e remembrar-m’he de la mia  covinensa la qual afermé ab Abraam e ab  
Lv 26,44  consumats, ans altre vegada faré  covinensa ab ells, car jo sóm lo Senyor  
Ex 15,23 com éran amargants, aon posà Moysès  covinent nom al loch e apellà’l Marè, que 
Ex 6,20 20 E pres muller Ameran Josabet, sa  cozina, qui li parí Aron e Moysès e Maria. 
Ex 25,37 stoserats d’or pur. 37 E feràs VII  crazolas sobre lo canalobre perquè luèscan 
Ex 14,31  ells, e temé lo poble a Déu e  cregué nostro Senyor Déu, e a Moysès lo  
Ex 19,9  oja lo poble, e parlaré a tu e que  creguen a tu per tostemps. E féu a saber  
Ex 16,20  no n’stoig al sendemà. 20 E no’l  creguéran gens, abans na ajustaren al  
Ex 27,20 pur, que sia fet a molí, per ço que  crem làntie tostemps 21 al tabernacle del  
Ex 27,21  -la Aron e sos fills que ella  crem tro al matí devant nostro Senyor. E  
Lv 5,12  lo qual ne prenga I plen puyn e  crem-la sobre l’altar en remembransa  
Lv 6,12  ha en loch net [*]. 12 »E lo foch  crem tostemps sobre la ara de l’altar, lo 
Ex 3,3  aquesta [*] vizió, per què no’s  crema la gavarrera.» 4 E viu nostro Senyor 
Ex 22,6  smanerà lo dan. 6 »E si foch ix e  crema los blats, aquells qui stan en lo  
Lv 10,15  que la cama e lo pits e lo sèu qui  crema en l’altar sia elevat devant Déu, e 
Ex 32,20 peu del munt. 20 E pres lo vadell e  cremà’l e tornà’l en pólvora, e scampà  
Lv 8,17  e lo cuyro e la carn e la femta  cremà ab foch fora las albergades, axí com 
Lv 9,11  11 E la carn e la pell d’aquell  cremà fora las albergades. 12 E sacrifichà 
Lv 9,13  e posaren-ho sobre l’altar e  cremà-ho ab foch, 14 levats primerament  
Lv 10,2  2 E isqué foch de nostro Senyor e  cremà aquells, e foren morts devant nostro 
Lv 10,6  ploreran sobre lo cremament que  cremà nostro Senyor Déu; 7 mas vosaltres  
Lv 6,22  Senyor. 22 E tota la oferta serà  cremada en l’altar per lo sacerdot que  
Lv 7,19  inmunde no sia menjada, mas sia  cremada al foch, e ço que serà net d’ella 
Lv 13,55 és inmunde, e la sua vestimenta sia  cremada ab foch [*]. 56 E si despuxs que  
Lv 13,57  taques aparrà la lebrozia, sia  cremada, 58 e si no hy aparrà la lebrozia, 
Lv 21,9  e desonrerà a son pare, sia  cremada per foch. 10 »E lo bisbe, ço és,  
Lv 13,24  e conna que foch hage tochade e  cremade e la sanadura serà blancha o roja, 
Lv 10,6  cases de Yrrael ploreran sobre lo  cremament que cremà nostro Senyor Déu; 7  
Lv 13,28  en son loch, no asats clara, de  cremament és, e per amor de assò sia  
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Lv 4,21  aporten fora las albergades e  créman-lo axí com lo primer vadell, car  
Ex 10,13  e nostro Senyor manà un vent  cremant tot aquell die e tota aquella nit, 
Ex 10,13 tota aquella nit, e al matí lo vent  cremant atelà la terra de Egipte ab las  
Ex 14,21 -la nostro Senyor e féu gran vent  cremant tota la nit, e tornà-la en sech. 
Ex 24,17  glòria de nostro Senyor casi foch  cremant sobre lo munt devant los fills de  
Ex 12,10  al matí; e si res d’ell na roman,  cremar-ho-heu ab foch. 11 E menjar-  
Ex 21,25  dent e mà per mà, peu per meu, 25  cremar per cremar, nafra per nafra,  
Ex 21,25  per mà, peu per meu, 25 cremar per  cremar, nafra per nafra, blavura per  
Ex 29,34 carn segrada ni del pa tro al matí,  cremar-ho-has ab foch; no seran  
Ex 35,14  e las lumenàries [*], e oli a  cremar, 15 e l’altar de timiana [*] e oli 
Lv 3,16  de dins, 16 pendrà lo sacerdot e  cremar-ho-ha en foch sobre l’altar e  
Lv 4,12  net on solen gitar les cendres, e  cremar-ho-ha sobre la lenya, e aquí  
Ex 30,8  quant las haurà ensesas al vespre,  cremarà ensens tostemps devant nostro  
Lv 6,9  és la ley de l’holocaust: Foch  cremarà en l’altar [*] fins al matí e lo  
Lv 16,28  los fems ensemps. 28 E qualquequal  cremarà açò, leverà la sua vestimenta e se 
Ex 29,14  del vadell e lo cuyro e los fems  cremaràs defora totas las albergades, per  
Lv 4,12 ho-ha sobre la lenya, e aquí serà  cremat on solen gitar las cendres. 13 »Car 
Lv 4,35  per pacifichament, e sia  cremat sobre l’altar en encens a nostro  
Lv 6,30  no sia menjat, mas en foch sia  cremat. 7,Tit Capítol VII 1 Aquesta és la  
Lv 8,32 romandrà de las carns e del pa, sia  cremat al foch. 33 Emperò de la porta del  
Lv 10,16  entre aquestas coses lo boch  cremat qui era ofert per peccat, trobà’l, 
Lv 13,52  atrobat, 52 e per amor de açò sia  cremat ab flama de foch. 53 E si veurà que 
Lv 19,6  lo que romandrà en lo die terç sia  cremat ab foch; 7 e si algú mengerà  
Lv 9,20 posaren sobre los pits; e com foren  cremats en l’altar lo sèu 21 ab los pits  
Lv 16,27  fora de las albergades e seran  cremats ab foch, axí las pells com la carn 
Lv 20,14 e filla, fa gran letgesa; sían tots  cremats; no romanga aytal letgesa enmig de 
Ex 3,2  que la gavarrera flamajava e no’s  cremava. 3 E dix Moysès: «Iré a veura  
Lv 24,3  aquellas devant nostro Senyor, e  cremen del vespre entrò al matí, e açò  
Ex 23,29  terra no sia deserta e las bísties  crèschan en quantre tu; 30 [*] tro que  
Ex 5,5  la terra. Veus que la companya és  crescuda, e quant més irà més crexerà, si  
Lv 13,5  e si veurà que la lebrozia no serà  crescuda ne mudade, tengue’l enclòs  
Ex 2,11  11 E en aquells dies, pus que fou  crescut Moysès, isqué a sos frares e viu  
Ex 23,30  en quantre tu; 30 [*] tro que sies  crescut e tingues la terra. 31 »E posaré  
Ex 29,23  [*] pa, e crosta mullada en oli, e  crespell del penistre dels pans alizos qui 
Lv 8,26  sens levat e I bestesa a manera de  crespell salgada d’oli e una fogassa  
Ex 29,2  levat †que sia ajustada d’ous†, e  crespells alizos ab oli; e feràs tot açò  
Lv 2,5  mesclada ab oli e frita axí com  crespells en paella, ço és a saber, meyns  
Lv 7,12  e fogassa aliza untada d’oli, e  crespells de cèmola fets ab oli per agual  
Ex 1,20  ans que vinguen a nós. 20 [*] e  cresqué lo poble e fou massa confortat, 21 
Ex 9,34  e la pluja e los trons cessaren, e  cresqué lo peccat, 35 e fou agreujat lo  
Ex 1,7  parentiu, 7 los fills de Yrrael  cresquéran e multiplicaren fort massa e  
Ex 4,8  a l’atre. 8 E dix-li: –Si no  crèuhan la paraula del primer senyal,  
Ex 4,9  la paraula de l’altre. 9 E si no  crèuhan aquests II senyals ni no ouen la  
Ex 4,1  quint 1 Respòs Moysès: –No’m  creuran ni oyran la mia veu, mas diran:  
Ex 4,8  la paraula del primer senyal,  creuran la paraula de l’altre. 9 E si no  
Lv 26,9  E jo vos guardaré e fer-vos-he  créxer e moltiplicaré-us, e fermaré ma  
Ex 5,5  és crescuda, e quant més irà més  crexerà, si no’ls feu maltraura. 6 E manà 
Lv 13,6 e si serà scuraÿda la lebrozia e no  crexerà en brotant, munderà a ell, car  
Lv 13,7  l’haurà vist [*] la lebrozia  crexerà e serà vist labrós, sia tornat al  
Lv 25,16  aprés del jubileu, d’aytant  crexerà lo preu, e d’aytant com menys de  
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Ex 1,12  los opremían, més multiplichaven e  crexían. 13 E los egipcians havían aÿrats  
Ex 22,27  no n’ha altre ab què’s dorme; si  crida a mi, oyr-l’he [*]. 28 »No diràs  
Ex 8,12  -sa Moysès e Aron de Farahó, e  cridà Moysès a nostro Senyor per la  
Ex 15,25 Moysès e dix: –Què beurem? 25 E ell  cridà a nostro Senyor, e nostro Senyor  
Ex 17,4  e a nostro bestiar de set? 4 E  cridà Moysès a nostro Senyor e dix: –Què  
Ex 32,5  Aron, edifichà altar devant ell, e  cridà en alta veu e dix: –Gran és la festa 
Lv 23,24  en remembransa de alegrament e de  cridament, e serà apellat sant. 25 Neguna  
Ex 5,8 aminvareu res, car vegaven e per ço  crídan e diuen: “Anem sacrificar al Déu  
Ex 19,13 home no viurà.” E quant comenserà a  cridar en lo corn, adonchs pugen al munt.  
Ex 36,6  que ops no és. 6 E manà Moysès  cridar que home ne fembre al sentuari no  
Ex 2,23  Irrael gemagaren per las obras, e  cridaren. E lur crit pujà a nostro Senyor. 
Ex 5,15  los majors dels fills d’Irrael e  cridaren a Farahó e diguéran-li: –Per  
Ex 14,10  aprés si, temeren-se fort e  cridaren a nostro Senyor 11 e diguéran a  
Lv 10,19  veus. Com poguí menjar aquella? E  cridaren a mi e mengé del sacrifici vuy si 
Ex 32,17 E oyí Josuè lo brogit del poble qui  cridava, e dix a Moysès: –Brogit de  
Ex 22,23  ni a pobill; 23 si’ls nefrau,  crideran a mi e jo oyré lur crit, 24 e la  
Ex 14,15  a Moysès: –Què és açò? Per què  crides? Digues als fills de Yrrael que se  
Ex 28,20  e amatist; 20 en la quarta haurà  crisòlitus e oniquinus e barilus. E seran  
Ex 39,13  e amatist; 13 e en la quarta,  crisòlitus e oniquinus e beriŀle, qui éran 
Ex 2,23  per las obras, e cridaren. E lur  crit pujà a nostro Senyor. 24 E oyí lo  
Ex 3,7  meu poble en Egipte, e oyí lo seu  crit per la duresa de aquells qui’ls  
Ex 3,9  e cerezeu e aveu e gerbuzeu. 9 Lo  crit dels fills de Yrrael és vengut a mi,  
Ex 11,6  fills del bestiar. 6 E serà gran  crit en la terra de Egipte que may no n’  
Ex 12,30  la terra de Egipte, e fou fet gran  crit en Egipte, car no hy havia casa en  
Ex 19,16 nuu fort spessa cobrí lo munt, e lo  crit del corn era gran, e temé’s lo poble 
Ex 22,23 nefrau, crideran a mi e jo oyré lur  crit, 24 e la mia fortsa desdenyar-s’ha 
Ex 32,18 albergades. 18 E ell respòs: –No és  crit de hòmens qui amonéstan guerra, ni  
Ex 32,18  de hòmens qui amonéstan guerra, ni  crit de hòmens qui contrasten a fugir, mas 
Ex 29,23  23 e una torta [*] pa, e  crosta mullada en oli, e crespell del  
Lv 14,43  e las parets seran razes e altre  crosta hi serà posade, 44 e com lo  
Ex 12,9  salvatges. 9 E no menjareu res  cruu ni cuyt en aygüe, mas rostit al foch; 
Ex 16,14  de las tendas. 14 E quant hach  cubert la cara de la terra, aparech manut  
Ex 26,14 del tabernacle. 14 E feràs un altre  cubert de pells de moltons robricades, e  
Ex 27,21  del testimoni, defora lo vel [*]  cubert lo tabernacle del testimoni. E  
Ex 30,6  penjant, devant lo feristol qui és  cubert a on te parlaré. 7 »E Aron  
Ex 40,33 resplendia, car la nuu ho havia tot  cubert. 34 Car lavors la nuu es pertia del 
Ex 39,33 las taulas [*] e los vazos, 33 e la  cuberta de pells [*] de jacint, 34 e vel e 
Lv 16,2  és dedins de la claustre devant la  cuberta que cobre l’archa per ço que no  
Lv 16,2 no muyre, car jo aparexeré sobre la  cuberta e açò en una nuu. 3 Mas ab açò  
Lv 16,13  de aquellas e la vapor cobre la  cuberta qui és sobre lo testament per ço  
Lv 26,5  las messas lo gra, e la terra serà  cuberta de sament, e menjareu los vostros  
Ex 15,5  en la mar Roja. 5 Los abís los han  cuberts e avellaren en pregont com a  
Lv 13,42 [*] 42 mas ci en la calvura o en lo  cugurós serà blancha color o roge, 43 e  
Ex 16,4 plouré pa del cel. Ischa lo poble e  culla cascú ço que’ls abast a I die, per  
Ex 16,16  la paraula que manà nostro Senyor:  Culla d’aquell cascú aytant com li bast a 
Ex 5,7  primerament, mas vagen-hi ells e  cúllan rostoy. 8 A manera de las teulas  
Ex 16,5  la mia lig o no, 5 e al VIèn die  cúllan-na al doble més que no solían. 6 
Lv 19,9 romanents no culliràs per ço que’n  cúllan los pobres, 10 ni en la vinya tua  
Lv 25,5  los reÿms de las tuas promícias no  cullas quax a manera de venemar, car  
Lv 25,11 de grat germeneran los camps, ne no  cullau las promíssias de la venema, 12 de  
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Ex 16,21  e irà’s Moysès quantre ells. 21 E  cullían-na al matí cascú tant com los  
Ex 16,22 qui restava al camp, 22 e al VI die  cullían-na al doble, II masures per  
Lv 25,20  en l’any VIIè, si no sembram ni  cullim nostres fruyts?”, 21 jo daré la mia 
Ex 5,12 poble per tota la terra de Egipte a  cullir pallas. 13 E los majorsdòmens de  
Ex 16,27  e isquéran alguns del poble per  cullir e no’n trobaren. 28 E dix nostro  
Lv 19,10  lo gra que caurà, ans lo lexeràs  cullir als pobres e als palegrins. Jo sóm  
Lv 23,22  -heu als pobres e als palegrins  cullir, car jo sóm lo Senyor Déu vostro.  
Lv 19,9  terra, ne las spigues romanents no  culliràs per ço que’n cúllan los pobres,  
Ex 16,17  -ho axí los fills de Yrrael e  culliren-na, uns més e altres menys, 18  
Lv 23,22  no segareu entrò al sòl, ne no  cullireu las spigues que romandran, mas  
Ex 16,26  vuy al camp. 26 VI dies ne haveu  cullit, lo VII és dissapte de nostro  
Ex 30,16  res no hy minvarà. 16 E l’haver  cullit dels fills de Yrrael liureràs en  
Ex 5,11  que no us donem palla. 11 Anau e  culliu-na allà on ne poreu trobar, ni  
Ex 21,20  ab verga e morrà en sa mà, serà  culpable del peccat; 21 e si sobreviu I  
Ex 5,3  que no’ns sdevenga pastilència ni  cultell. 4 E dix lo rey de Egipte: –Per  
Ex 5,21  e sos servents; haveu-los donat  cultell per ço que’ns ociés. 22 E tornà  
Ex 15,9  ànima serà complida, e trauré mon  cultell, la mia ànima los auciurà.» 10 E  
Ex 20,25 de pedres trencades, e si levas ton  cultell sobre ell serà enorreat. 26 »No  
Ex 32,27  Déu de Yrrael: “Pos lo baró lo  cultell sobre la cuxa, e anau [*] per mig  
Lv 26,33  e trauré aprés vosaltres lo meu  cultell, e serà la vostre terra deserta e  
Ex 14,19 Yrrael. E anava ab ells ensemps una  culumpna de nuu, e lexà los primers e 20  
Lv 8,34  presents fets és, per ço que  cumplau vostro sacrifici. 35 De die e de  
Ex 5,9 nostro!” 9 Opremeu-los a obrar, e  cumplen la lur obre per ço que no enténgan 
Ex 1,5 Totas las ànimas qui isquéran de la  cuxa de Jacob éran LXX. E Josep era en  
Ex 32,27  “Pos lo baró lo cultell sobre la  cuxa, e anau [*] per mig las albergades, e 
Ex 28,42  legesas, dels ronyons tro a las  cuxas. 43 E usaran de aquells Aron e sos  
Ex 13,17  dels filisteus qui és prop, car  cuydave’s que per ventura lo poble no’s  
Ex 16,23  demà feu-ho vuy, e ço que deveu  cuynar demà cuynau-ho vuy, e tot l’alre 
Ex 16,23  ho vuy, e ço que deveu cuynar demà  cuynau-ho vuy, e tot l’alre stojau-ho 
Lv 13,21  e ella no serà pus pregona del  cuyre e serà foscha, enclourà ell lo  
Ex 29,14  14 mas la carn del vadell e lo  cuyro e los fems cremaràs defora totas las 
Lv 1,15  cap al coll axí que sia trencat lo  cuyro, e lexen córrer la sanch sobre [*]  
Lv 8,17 e perfumà la ara. 17 E lo cors e lo  cuyro e la carn e la femta cremà ab foch  
Lv 13,11  vella pot ésser condempnat, [*] en  cuyro de sa carn; condempnarà aquell lo  
Lv 13,22 dies; 22 e si entretant sclatarà lo  cuyro, porà jutjar aquell per lebrós, 23 e 
Lv 13,25  més avant d’ell, ço és, del  cuyro, lebrozia és [*]; 26 e si los pèls  
Lv 13,26 la plaga no serà pus pregont que lo  cuyro ne la carn romanent, aquella serà  
Lv 13,30  veu que sia pregont més avall del  cuyro e en ell cabells roigs manuts haurà, 
Ex 12,9  9 E no menjareu res cruu ni  cuyt en aygüe, mas rostit al foch; lo cap  
Lv 2,4  4 »E com aportaran sacrifici  cuyt en lo forn, axí com pans de cèmola,  
Lv 7,9  e tot sacrifici de cèmola 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 chassola o en paella, serà del  
Lv 6,28  en lo qual la carn d’ell serà  cuyta, sia trenchat; e si serà vaxell de  
Ex 10,16  en tot Egipte. 16 E per ço Farahó  cuytà’s e apellà Moysès e Aron e dix-  
Ex 34,8 entrò a la terça [*] generació. 8 E  cuytà’s Moysès, e encorbà’s en terra e  
Ex 12,33  ma, 33 e treyeu-los de Egipte. E  cuytava’ls que isqués lo poble de la  
Ex 6,18  los anys de la vida de Cahat foren  CXXXIII anys. 19 Los fills de Merarí  
Ex 6,16  e Merarí. E los anys de Leví foren  CXXXVII. 17 Los fills de Gerson: Jobení e  
Ex 6,20 e Maria. E foren los anys de Ameran  CXXXVII anys. 21 E los fills de Ysuar  
Ex 2,11  a sos frares e viu la aflicció  d’ells. E viu un baró de Egipte qui ferí  
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Ex 2,23  morí lo rey de Egipte. E los fills  d’Irrael gemagaren per las obras, e  
Ex 2,24  Senyor. 24 E oyí lo gemegament  d’ells e rembrà’s de la covinensa que  
Ex 3,4 que ell ho anava a veura; apellà’l  d’enmig de la gavarrera e dix-li:  
Ex 3,20  las mias maravellas que faré enmig  d’ells, e puxes lexarà-us. 21 E donaré  
Ex 3,22  a sa veÿna e a sa hosta vaxells  d’argent e d’or e vestiduras, e posar- 
Ex 3,22  e a sa hosta vaxells d’argent e  d’or e vestiduras, e posar-les-heu  
Ex 4,29 ajustaren tots los vells dels fills  d’Irrael. 30 E parlà Aron totas las  
Ex 4,31  Senyor havia visitats los fills  d’Irrael e que havia guardat lur  
Ex 5,15  E vinguéran los majors dels fills  d’Irrael e cridaren a Farahó e diguéran- 
Ex 5,19  19 E com los majors dels fills  d’Irrael [*], oÿren que hom los deya: “No 
Ex 6,9 9 E comptà Moysès tot açò als fills  d’Irrael, e ells no l’obeÿren per engoxa 
Ex 6,12  devant nostro Senyor: –Los fills  d’Irrael no m’oen. ¿Com ma oyrà Farahó,  
Ex 7,2  a Faraó que lex anar los fills  d’Irrael de sa terra. 3 Mas jo li  
Ex 7,5  trauré los fills de Yrrael del mig  d’ells. 6 E féu Moysès e Aron axí com  
Ex 7,12  la verga de Aron devorà los drachs  d’ells. 13 E fou endureÿt lo cor de  
Ex 9,4  [*] de Egipte, que res no muyra  d’essò que tany als fills d’Irrael.” 5 E 
Ex 9,4 no muyra d’essò que tany als fills  d’Irrael.” 5 E digas que demà farà nostro 
Ex 9,33  e cessaren los trons e la pedra,  d’aquí avant no hy ploch sobre la terra.  
Ex 10,23 què era. E allà on staven los fills  d’Irrael havia lum. 24 E apellà Farahó  
Ex 11,2  a sa veÿna, vaxells de argent e  d’or, 3 e darà nostro Senyor gràcia al  
Ex 11,7 fills de Yrrael, ne no ledrerà cha,  d’hom tro sus a la bístia, per ço que  
Ex 11,7  depertex los egipcians dels fills  d’Irrael.” 8 E tots aquests sirvents  
Ex 12,10  romandrà res tro al matí; e si res  d’ell na roman, cremar-ho-heu ab  
Ex 12,35  lo musclo. 35 E féran los fills  d’Irrael axí com nostro Senyor Déu los  
Ex 12,35 que demanaren als egipcians vexells  d’or e d’argent e moltas vestidures, 36  
Ex 12,35  als egipcians vexells d’or e  d’argent e moltas vestidures, 36 e donà  
Ex 12,37  37 E anaren-se’n los fills  d’Irrael de Ramasè en Socot, e éran prop  
Ex 12,37  hòmens a peu, menys de fembras e  d’infants, 38 e altre poble que no podia  
Ex 12,50  [*]. 50 E feren tots los fills  d’Irrael axí com nostro Senyor havia  
Ex 13,2  han uberta la vulva en los fills  d’Irrael, axí de hòmens com de bèsties,  
Ex 13,18  és prop la Mar Roja. E los fills  d’Irrael pujaren armats de la terra de  
Ex 14,10  los fou prop Farahó e los fills  d’Irrael víran los de Egipte aprés si,  
Ex 14,16  -la, per ço que vagen los fills  d’Irrael per mig d’ella en sech. 17 E jo 
Ex 14,16  vagen los fills d’Irrael per mig  d’ella en sech. 17 E jo endureyré lo cor  
Ex 14,20  de Egipte e las albergades  d’Irrael, e era la lum scura e inluminava 
Ex 14,22  l’aygüe, 22 e entraren los fills  d’Irrael per mig de la mar secha, que la  
Ex 14,24  de foch [*], e ocís la host  d’ells, 25 e girà las rodes de las  
Ex 14,28  que éran intrats en la mar, que I  d’ells no’n romàs. 29 E los fills de  
Ex 15,1 XX 1 Adonchs cantà Moysès als fills  d’Irrael aquest cant a nostro Senyor: [*] 
Ex 15,19  entrà en la mar [*], e los fills  d’Irrael anaren per sech enmig de la mar. 
Ex 15,27  en Helim, a on havia XII fonts  d’aygüe e LXX palmers, e anaren a Helim e 
Ex 16,1  [*] e vench la moltitut dels fills  d’Irrael al desert de Sur, qui és entre  
Ex 16,16  que manà nostro Senyor: Culla  d’aquell cascú aytant com li bast a  
Ex 16,31  30 [*] 31 E apellaren los fills  d’Irrael lo seu nom magna, e era axí com  
Ex 17,3  hagué alí lo poble set per fretura  d’aygüe, e murmurà quantre Moysès e dix:  
Ex 17,7  per la baralla dels fills  d’Irrael, per ço car temptaren nostro  
Ex 18,21 veritat e aÿren avarícia, e stablex  d’ells los uns que sían senyors de XXX,  
Ex 19,3  de Jacob e denuncieràs als fills  d’Irrael: 4 “Vosaltres haveu vist què ha  
Ex 19,21  lo Senyor, e que no parèscan molts  d’ells; 22 e los sacerdots qui s’acosten 
Ex 20,23  devant Déu altar de argent ni déu  d’or; 24 de terra lo fareu e oferreu  
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Ex 21,9  fer-li-ha segons la costuma  d’ells; 10 e si’n pren altre, ferà las  
Ex 21,21  o II, no haurà pena, car haver és  d’ell. 22 »E si los hòmens sa barallaran  
Ex 21,29 si lo bou haurà acostumat de ferir,  d’hir o de l’altre ensà, e han amonestat 
Ex 23,5  amena’l [*]. 5 Si veus l’aze  d’aquell qui’t vol mal caygut en terra  
Ex 25,2  a Moysès e dix: 2 –Parla als fills  d’Irrael que’m donen las promíssias, e  
Ex 25,8 fer-m’has santuari e staré enmig  d’ells, 9 segons tota semblansa de  
Ex 25,9  de fer e los vaxells en honor  d’ell. »E axí fereu 10 aquella archa: del 
Ex 25,10  qui haja de fons II colzos e mig,  d’ample [*] e mig d’altesa. 11 E deurar  
Ex 25,10 II colzos e mig, d’ample [*] e mig  d’altesa. 11 E deurar-l’has d’or bell 
Ex 25,11 mig d’altesa. 11 E deurar-l’has  d’or bell dins e defora, e feràs dessobre 
Ex 25,11  e defora, e feràs dessobre corona  d’or entorn 12 e IIII sercles d’or, e  
Ex 25,12  d’or entorn 12 e IIII sercles  d’or, e posar-los-has en IIII angles  
Ex 25,13 fust de setim, e cobrir-los-has  d’or, 14 e metràs-los per los forats  
Ex 25,17  de longuesa II colsos e mig, e  d’ample I colzo e mig. 18 E feràs II  
Ex 25,18 colzo e mig. 18 E feràs II xerubins  d’or de la una e de l’altre part de l’  
Ex 25,22  coses que manaré per tu als fills  d’Irrael. 23 »E feràs taula del fust de  
Ex 25,23  qui haurà II colzos de lonch, e  d’ample I colzo, e d’alt I colzo e mig,  
Ex 25,23  de lonch, e d’ample I colzo, e  d’alt I colzo e mig, 24 e deurar-la-  
Ex 25,24  E feràs entorn de aquella una orla  d’or 25 e una corona alta de IIII dits  
Ex 25,26  [*]. 26 E aparellaràs IIII cercles  d’or, e posar-los-has en los IIII  
Ex 25,27  peu; 27 sa corona haurà anells  d’or en què hom meta forrellats en ells  
Ex 25,28  de setim e environar-los-has  d’or per portar la taula. 29 E  
Ex 25,31 mi tostemps. 31 »E feràs canalobres  d’or net, las branques de aquells e  
Ex 25,31  e anaps, pedres patitas e liris,  d’ell prosseynt. 32 VI canons axiran dels 
Ex 25,36  seran tots ab martell stoserats  d’or pur. 37 E feràs VII crazolas sobre  
Ex 25,38  en què sían apagades; sien fetas  d’or molt pur. 39 Tot lo pes del  
Ex 25,39  los seus vexells haurà I quintar  d’or molt net. 40 [*] e fes segons lo  
Ex 26,6  6 E feràs L sercles o anells  d’or ab los quals los vels de las  
Ex 26,8  saga †obra† haurà XXX colzades, e  d’ample IIII; e serà agual la masura de  
Ex 26,12  vel qui és pus ample, de la mitat  d’ell cobriràs lo derrer cap del  
Ex 26,19 en què scamparàs XXXX fundements d’argent per ço que II fundaments sían  
Ex 26,21  21 qui hauran XXXX fundements  d’argent, e II fundaments seran posats  
Ex 26,29  deuraràs, e metràs-hi anells  d’or per ço que tinguen los forrallats  
Ex 26,29  las taulas, e cobriràs de launes  d’or. 30 E’regiràs lo tabernacle segons  
Ex 26,32  seran deurades e hauran los caps  d’or, mas los fondaments d’argent. 33  
Ex 26,32  los caps d’or, mas los fondaments  d’argent. 33 [*] seran per los sercles  
Ex 26,35  [*], car la taula starà de la part  d’aguiló. 36 »E feràs tenda a l’intrant  
Ex 26,36  tenyt e de bis retort per obre  d’egulla. 37 E las V colones del fust de  
Ex 26,37  hom las tendas, e hauran los caps  d’or e los fonaments de aram. 27,Tit  
Ex 27,3  -lo de aram. 3 E feràs dejús  d’ell calderas per rebre la cendra, e  
Ex 27,3  fochs, e feràs tots los vaxells  d’aram; 4 e una grazala de aram en lo  
Ex 27,4  4 e una grazala de aram en lo loch  d’arret e’n [*] IIII angles IIII anells  
Ex 27,10  de aram, qui hauran los caps  d’argent e lurs entretalladuras. 11 Axí  
Ex 27,11 e los fonaments de aram, e los caps  d’argent ab lurs entretalladures. 12 En  
Ex 27,16  tenyt e de bis retort de obre  d’agulla, e haurà IIII colones ab aytants 
Ex 27,17  seran vestidas entorn de launes  d’argent e de caps de argent e fondaments 
Ex 27,19  e feràs de aram los forrellats  d’ell axí com del palau. 20 »E mana als  
Ex 27,21 honor per las succecions dels fills  d’Irrael. 28,Tit Capítol XXXIII 1 »E  
Ex 28,8  e tota la verietat de la obre serà  d’or e de jacint e de porpre e de cotó  
Ex 28,14  13 E feràs [*] 14 II cadenas  d’or molt pur qui s’ajusta la una ab l’ 
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Ex 28,15 segons la texidura del sobremuscle,  d’or e de jacint e de porpre e de cotó  
Ex 28,22  qui s’ajusten la una a l’altre,  d’or fort bell, 23 e II anells d’or que  
Ex 28,23  d’or fort bell, 23 e II anells  d’or que poseràs en la una e l’altre  
Ex 28,24  E ajusteràs en aquell loch cadenas  d’or qui són en los marges, 25 e  
Ex 28,34  senyal, 34 axí que lo senyal sia  d’or e la magrane [*]. 35 E feràs vestir  
Ex 28,36  e no muyra. 36 »E feràs una launa  d’or fort bell, en què entretellaràs:  
Ex 28,43 serà a Aron e a la sua sament aprés  d’ell. 29,Tit Capítol XXXIIII 1 »Mas açò  
Ex 29,2  cocha sens levat †que sia ajustada  d’ous†, e crespells alizos ab oli; e  
Ex 29,10  poseran lurs mans sobre lo cap  d’ell. 11 E sacrificar-l’has devant  
Ex 29,12  sanch scamparàs sobre lo fonament  d’ell. 13 E pendràs tot lo grex [*] que  
Ex 29,15 »E pendràs un moltó, e sobre lo cap  d’ell posarà Aron e sos fills las mans.  
Ex 29,19  pendràs altre moltó e sobre lo cap  d’ell Aron e sos fills poseran lurs mans. 
Ex 29,25  E pendràs totas coses de las mans  d’ells e ensendràs-ho sobre l’altar en 
Ex 29,25 suau a nostro Senyor, car oferta és  d’ell. 26 E pendràs lo pits del moltó  
Ex 29,29  userà Aron hauran sos fills aprés  d’ell, e las mans d’ells sían untades en 
Ex 29,29  sos fills aprés d’ell, e las mans  d’ells sían untades en ella e segrades.  
Ex 29,31  de la consegració e couràs la carn  d’ell en loch sant, 32 e menjar-n’ha  
Ex 29,35  fills. VII dies sagraràs las mans  d’ells, 36 e oferràs un vadell cascun die 
Ex 29,46  e sebran que jo sóm lo Senyor Déu  d’ells qui’ls treguí de terra de Egipte  
Ex 29,46  ells, car jo sóm lo Senyor Déu  d’ells. 30,Tit Capítol XXXV 1 »E feràs  
Ex 30,2  e II colzos de altesa, e los corns  d’ell iran devant. 3 E vestir-l’has d’ 
Ex 30,3  iran devant. 3 E vestir-l’has  d’or fort bell, axí la grazela d’ell com 
Ex 30,3 has d’or fort bell, axí la grazela  d’ell com las parts entorn e los corns. E 
Ex 30,4  corona aurèola engir 4 e II anells  d’or sots la corona per cascun costat per 
Ex 30,9  9 No ofarreu sobre ell timiama  d’altre composició, ni oferta ni  
Ex 30,16  per ço que sia remembrament  d’ells devant nostro Senyor e hage mercè  
Ex 30,16  Senyor e hage mercè a las ànimas  d’ells. Capítol XXXVI 17 E parlà nostro  
Ex 30,25  de unció e ungüent compost, obra  d’ungüenter. 26 E untaràs d’ell lo  
Ex 30,26  obra d’ungüenter. 26 E untaràs  d’ell lo tabernacle del testimoni e l’  
Ex 30,28  e l’altar de timiana, 28 e  d’holocaust e tota roba qui’s tany a  
Ex 30,31  a mi de sacerdoci. 31 »E als fills  d’Irrael diràs: “Aquest oli de unció serà 
Ex 30,32  las vostres generacions, 32 e carn  d’home no serà untada de aquell; segons  
Ex 31,3  de spirit de Déu e de saviesa e  d’enteniment e de saber per fer tota obre 
Ex 31,4 tota obre 4 que hom pot pensar [*],  d’or e d’argent e d’aram 5 e de marbre  
Ex 31,4  4 que hom pot pensar [*], d’or e  d’argent e d’aram 5 e de marbre e de  
Ex 31,4 pot pensar [*], d’or e d’argent e  d’aram 5 e de marbre e de pedras  
Ex 31,13  a Moysès: 13 –Parla als fills  d’Irrael e diràs-los: “Vejau que  
Ex 31,16  obre morrà. 16 Guarden los fills  d’Irrael lo dissapte sant e honren aquell 
Ex 32,2  –Preneu los anells e los orellals  d’or de vostres mullers e de vostras  
Ex 32,8  ’ls mostrist, e han fet un vadell  d’or fus al foch e l’han adorat e  
Ex 32,31  poble que ha peccat e han fet déu  d’or, que tu los perdons aquest peccat.  
Ex 32,34  tu; mas jo vesitaré aquest peccat  d’ells al die de la venjansa. 35 E ferí  
Ex 34,23 tot mascle teu devant lo Senyor Déu  d’Irrael totpoderós, 24 car quant jo  
Ex 34,34  axia, e adonchs parlava als fills  d’Irrael ço que li era manat, 35 e vèyan  
Ex 35,22  e armellas e anells, tots vaxells  d’or fou partit en dons de nostro Senyor. 
Ex 36,9  havia de lonch XXVIII colzos, e  d’alt IIII; una masura havían totas las  
Ex 36,13  altre [*]. 13 E Aron féu L cercles  d’or que s’agafassen ab las ances de las 
Ex 36,15  saga havia de lonch XXX colzos, e  d’ample IIII; totas éran de una masura.  
Ex 36,24  envés migdie, 24 ab XXXX vazos  d’argent, e II vazos havia sots cascuna  
Ex 36,26  féu XX taulas 26 ab XXXX vazos  d’argent, II vazos per cascuna taula. 27  
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Ex 36,30  ensemps e haguéssan XVI bases  d’argent, ço és a saber, II vazos per  
Ex 36,34  forrellats, e féu los vazos seus  d’argent, e féu los cercles d’or per ço  
Ex 36,34  seus d’argent, e féu los cercles  d’or per ço que pogués metre los  
Ex 36,34  forrellats, e cobrí’ls de làminas  d’or. 35 E féu vela de jacint e de porpre 
Ex 36,36  -las ab los caps e féu los vazos  d’elles d’argent. 37 E féu tenda a l’  
Ex 36,36  los caps e féu los vazos d’elles  d’argent. 37 E féu tenda a l’entrant del 
Ex 36,38  38 e V colones ab V caps que cobrí  d’or, e féu-na V vazos d’aquellas de  
Ex 36,38 que cobrí d’or, e féu-na V vazos  d’aquellas de aram. 37,Tit Capítol  
Ex 37,1 colzos [*] de lonch e I colzo e mig  d’ample [*]. 2 [*] 3 [*] e IIII anells d’ 
Ex 37,3  [*]. 2 [*] 3 [*] e IIII anells  d’or per sos IIII angles, II anells a la  
Ex 37,4  forrellats de setim, e cobrí’ls  d’or, 5 e mès-los als anells qui éran  
Ex 37,6  per aportar a ella. 6 E féu oracle  d’or fort bell, de II colzos e mig de  
Ex 37,6  e mig de lonch e de un colzo e mig  d’ample, 7 e II xerubins d’or [*], que  
Ex 37,7  e mig d’ample, 7 e II xerubins  d’or [*], que posà a la una part e a l’  
Ex 37,10 lonch e I colzo en ample, qui havia  d’alt I colzo e mig, 11 e environà-la  
Ex 37,11  de or fort bell, e féu-li làbit  d’or engir 12 [*] de làbit corona [*] d’ 
Ex 37,12 or engir 12 [*] de làbit corona [*]  d’or. 13 E féu-hi IIII †colones† d’or, 
Ex 37,13 d’or. 13 E féu-hi IIII †colones†  d’or, e posà-las en IIII angles per  
Ex 37,15  del fust de setim, e environà’l  d’or fort bell, 16 e vaxells de diversos  
Ex 37,16  usos de la taula, anaps e tasses  d’or pur fort bell en què hom ofer los  
Ex 37,17  los sacrificis. 17 E féu canalobre  d’or molt pur [*], e del seu abre axien  
Ex 37,18  VI en cascun costat, e III vergues  d’una part e III d’altre. 19 E III anaps 
Ex 37,18  e III vergues d’una part e III  d’altre. 19 E III anaps a manera de nou  
Ex 37,23  de or pur. 23 [*] VII luernas [*]  d’or fort pur. 24 E pesava I besant d’or 
Ex 37,24  or fort pur. 24 E pesava I besant  d’or lo canalobre ab tots sos vexells. 25 
Ex 37,25 de IIII colzos de lonch e II colzos  d’alt, e dels angles axían corns. 26 E  
Ex 37,26  angles axían corns. 26 E vestí’l  d’or fort bell ab graella [*] e ab corns. 
Ex 37,27  e ab corns. 27 E féu-li corona  d’or engir, e II anells d’or sots la  
Ex 37,27  li corona d’or engir, e II anells  d’or sots la corona per cascun costat per 
Ex 37,28  de setim, e cobrí’ls de launes  d’or. 29 E féu oli de santifichació dels  
Ex 38,1  de V colzos, quadrat, e III colzos  d’alt, 2 e los corns axían dels angles; e 
Ex 38,8  cavat de dins [*]. 8 E féu lo bací  d’aram ab son vas dels spills e las  
Ex 38,10  las entelladuras de la obra era  d’argent. 11 E ves aguiló havia tendas de 
Ex 38,12  e los caps de las colonas éran [*]  d’argent; 13 e ves orient aparellà tendas 
Ex 38,17  colonas éran de argent, e los caps  d’ellas ab lurs entretellaments, d’  
Ex 38,17  d’ellas ab lurs entretellaments,  d’argent. E vestí las colonas del palau  
Ex 38,17  E vestí las colonas del palau  d’argent, 18 e a l’entrant d’ell féu  
Ex 38,18  palau d’argent, 18 e a l’entrant  d’ell féu tenda [*] de jacint e de porpre 
Ex 38,18  qui havia XX colzos de lonch e  d’alt V colzos, segons la masura que  
Ex 38,19 los caps e las entratelladures éran  d’argent, 20 e los forrellats del  
Ex 38,20  del tabernacle [*] del palau foren  d’aram engir. 21 Aquests són los  
Ex 38,26 26 E hach-hi †per stat† C besants  d’argent de què hom féu los vazos del  
Ex 38,30  ab tots los vaxells que ab ús  d’ells sa tànyan, 31 e los vazos del  
Ex 39,2  a Moysès. 2 E féu sobremuscle  d’or e de jacint e [*] de bis retort 3 de 
Ex 39,3  3 de obra polida, e féu cordes  d’or e pertí-las en fils per ço que’s  
Ex 39,6  uniquines e stretas i enclosas  d’or e entretellades per art de gemes  
Ex 39,8  segons la obra del sobremusclo,  d’or e de jacint e de porpre e de cotó  
Ex 39,13  qui éran environats e enclozos  d’or per lurs órdens. 14 E aquestas XII  
Ex 39,15 qui s’ajustaven la una a l’altre,  d’or fort pur, 16 e II arpions e  
Ex 39,16 16 e II arpions e atrestants anells  d’or, emperò los anells d’or posaren en  
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Ex 39,16  anells d’or, emperò los anells  d’or posaren en la un e en l’altre  
Ex 39,17  17 per on penjaven II cadenetas  d’or qui ligaven los arpions qui parien  
Ex 39,23  vermelló e de bis retort, 23 senys  d’or fort pur que posaren entre las  
Ex 39,24  de la gonella engir 24 dels senys  d’or e la magrana de què anava lo bisbe  
Ex 39,29 29 E féran làmina de sant ornament,  d’or fort pur, e scriviren en ellas per  
Ex 39,37  e lurs obres ab oli, 37 e altar  d’or e ungüent e timiama de bona odor, 38 
Ex 39,41 tabernacle [*], 41 e las vestiduras  d’ell que úsan los sacerdots en lo  
Ex 40,5  starà ab sas luernas. 5 E l’altar  d’or ab què’s sacrifica l’encens,  
Ex 40,7  e el tabernacle, e umplir-l’has  d’aygüe. 8 E environerà lo palau de la  
Ex 40,28  del testimoni e l’altar, omplí  d’aygüe, 29 e levaren-sa Moysès e Aron  
Lv 1,11  devant nostro Senyor, e la sanch  d’ell scamparan sobre l’altar los fills  
Lv 2,2  fills de Aron, sacerdot, e la un  d’ells prenga lo puny ple de cèmola e oli 
Lv 2,7  de †tenor†, agualment de cèmola e  d’oli. 8 »Pendràs ço que oferràs a nostro 
Lv 4,15  tabernacle, 15 e posen los vells  d’Irrael las mans sobre lo cap de aquell  
Lv 4,20  sobre l’altar. 20 E face axí  d’aquest vadell com féu del primer; e  
Lv 4,26  al fonament de aquell. 26 E lo sèu  d’ell perfumarà demunt la ara axí com lo  
Lv 4,35  aquell. 35 E prenga lo sèu e fassa  d’ell axí com se sol fer del sèu del  
Lv 6,11 aquests draps e vestir-se-n’ha  d’altres, e pendrà la sendra e traurà-  
Lv 6,15  sobre la sèmola, e fassa perfum  d’aquell en l’altar en remembransa de  
Lv 6,20  sua unció: oferran la desena part  d’un cister de cèmola en sacrifici  
Lv 6,23  consumit de foch, e negú no menig  d’aquell. 24 E parlà nostro Senyor a  
Lv 6,27 27 »E qualquequal tocharà las carns  d’aquell serà santifichat. E si de la  
Lv 6,28  de la terra en lo qual la carn  d’ell serà cuyta, sia trenchat; e si serà 
Lv 6,29 linatge sacerdotal mengen las carns  d’aquell, car sant dels sants és, 30 e  
Lv 7,2  per la colpa, e la sanch  d’aquell sia scampada entorn de l’altar. 
Lv 7,8  de l’holocaust haurà la pell  d’aquell, 9 e tot sacrifici de cèmola qui 
Lv 7,10  menys de res, a tots los fills  d’Irrael sia depertit per agual masura.  
Lv 7,12  ofiren pans sens levat salgats  d’oli, e fogassa aliza untada d’oli, e  
Lv 7,12  d’oli, e fogassa aliza untada  d’oli, e crespells de cèmola fets ab oli  
Lv 7,19  cremada al foch, e ço que serà net  d’ella sia menjat. 20 E ànima ensutzada  
Lv 7,21 poble. 21 »E qui tocharà la sutzura  d’home o de bístie o la cose qui ensutzar 
Lv 7,21  la cose qui ensutzar pot e menjarà  d’aquesta matexa manera las carns, serà  
Lv 7,23 a Moysès dient: 23 –Parla als fills  d’Irrael: »Lo sèu dels bous e de las  
Lv 7,24  sèu de las bèsties mortas per si e  d’aquellas que seran mortas per altres  
Lv 7,26  animals no menjareu en menjar, axí  d’ocells com de bestiar; 27 tota ànima  
Lv 7,29 a Moysès dient: 29 –Parla als fills  d’Irrael: »Qui oferrà sacrifici  
Lv 7,34  la depertidura apartaràs als fills  d’Irrael del sacrifici de lurs oferenas,  
Lv 7,34  en ley perdurable a tot lo poble  d’Irrael. 35 »E aquesta és la unció de  
Lv 7,36  a ells lo Senyor donar als fills  d’Irrael en ralegió perdurable en las  
Lv 7,38 lo munt de Sinaý com manà als fills  d’Irrael que oferíssan lurs oblacions al  
Lv 8,9 lo frontal de aquella posà la launa  d’or consegrada en santificació, axí com  
Lv 8,10 nostro Senyor. 10 E aportà untament  d’oli ab lo qual untà lo tabernacle e tot 
Lv 8,13  e consegrà’l. 13 E com los fills  d’ell foren oferts, vestí’ls de gonellas 
Lv 8,23  de Aron dreta en la strema part  d’aquella e lo polzo de la dreta e  
Lv 8,26  a manera de crespell salgada  d’oli e una fogassa aliza posà sobre lo  
Lv 9,1 de sos fills e tots los majors nats  d’Irrael, e dix a Aron: 2 –Pren I vadell  
Lv 9,3  nostro Senyor. 3 E diràs als fills  d’Irrael: “Preneu I cabrit per peccat e I 
Lv 9,6  e aparrà a vosaltres la glòria  d’ell. 7 E dix a Aron: –Acoste’t a l’  
Lv 9,11  a Moysès. 11 E la carn e la pell  d’aquell cremà fora las albergades. 12 E  
Lv 9,17  la presentalla e omplí sa palma  d’ella e féu-na perfum sobre la ara  



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

152 
 

Lv 9,21  en l’altar lo sèu 21 ab los pits  d’aquells e las cames dretas, depertí  
Lv 10,4 Etelsephan, fills de Oziel, avoncle  d’Aron, e dix a ells: –Anau e preneu  
Lv 10,6  Aron e a Eletzar e a Ytamar, fills  d’ell, e dix-los: –Vosaltres no tondreu 
Lv 10,11  e munde, 11 e ensenyareu als fills  d’Yrrael tots los meus furs que ha  
Lv 10,14  las oferenas saludables dels fills  d’Irrael, 15 enaxí que la cama e lo pits  
Lv 10,18  Senyor. 18 E no és aduyta la sanch  d’aquell a la santadat, e vosaltres  
Lv 11,2  e Aron dient: 2 –Digau als fills  d’Irrael: »Guardau tot ço que he scrit  
Lv 11,4  no serà fesa, axí com lo camell e  d’altres, no menjareu de aquella, e entre 
Lv 11,22  e ophiomacus e lagots, cascun  d’aquests segons son genus. 23 E  
Lv 11,27  inmunde; e si algú tocharà lo mort  d’aquell, serà ensutzat entrò al vespre.  
Lv 11,28  entrò al vespre. 28 E qui portarà  d’aquesta manera mort, levarà la sua  
Lv 11,29  entre las ensutzades. 29 »E [*]  d’aquellas que’s moven en terra, axí com 
Lv 11,29  e rata e talpa e furó, cascú  d’aquests segons son genus, 30 e dragó e  
Lv 11,31 són no nèdeus, e qui tocarà lo mort  d’aquells serà no nèdeu entrò al vespre.  
Lv 11,39  39 »E si algun animal és mort  d’aquells qui són lísits a vosaltres a  
Lv 11,40  entrò al vespre. 40 E qui menjarà  d’aquella o qui la portarà, lave la sua  
Lv 12,2  a Moysès dient: 2 –Parla als fills  d’Irrael e digues a ells: »Fembra que  
Lv 12,6  fill o per filla, portarà I anyell  d’un any en holocaust e I poll de coloma  
Lv 12,8  tortres o II polls de colom, la un  d’ells a fer holocaust e l’altre per  
Lv 13,3 és de lebrozia, e segons l’arbitre  d’aquell serà depertit. 4 »Mas si serà  
Lv 13,25 blanch e la vizió pregona més avant  d’ell, ço és, del cuyro, lebrozia és [*]; 
Lv 13,48  haurà 48 en stam o sots regiment  d’aquell o serta pell o qualque cose que  
Lv 14,10 que sia mesclada ab oli, e I cister  d’oli. 11 E com lo sacerdot purificharà  
Lv 14,14  ha en l’estrem de la orella dreta  d’aquell que deu ésser mundat, e sobre lo 
Lv 14,17  sobre l’estrem de la orella dreta  d’aquell que és mundat e sobre lo polzo  
Lv 14,18  per la colpa, 18 e sobre lo cap  d’aquell. 19 E pregarà per aquell devant  
Lv 14,21  ab oli en sacrifici, e II cisters  d’oli, 22 e II tortres o II polls de  
Lv 14,25 e degollarà l’anyell e de la sanch  d’aquell poserà sobre lo strem de la  
Lv 14,25  sobre lo strem de la orella dreta  d’aquell que és mundat e sobre lo polze  
Lv 14,28  n’ha l’estrem de la orella dreta  d’aquell e lo polze dret de la sua mà e  
Lv 14,37  37 E com veurà en las parets  d’aquella la plaga verda o vermella e lur 
Lv 15,2  e Aron dient: 2 –Parlau als fills  d’Irrael e digau a ells: »Home que soferà 
Lv 15,3  remembrament que hom toch la carn  d’aquell de qui corre, aytal humor és  
Lv 15,5  5 E si algun hom tocharà lo lit  d’aquell, levar-s’ha las vestidures, e 
Lv 15,7  al vespre. 7 E qui tocharà la carn  d’aquell levarà la sua vestidura, e ell,  
Lv 15,10  vespre; e qui portarà alguna cose  d’aquelles levarà la sua vestidura, e  
Lv 15,13  13 »E si serà sanat aquell qui  d’aquesta manera de pació era ensutzat,  
Lv 15,31 ceu flux. 31 »E mostrareu als fills  d’Irrael que’s guarden de legesa e que  
Lv 15,32 és entre ells. 32 Aquesta és la lig  d’aquells que han malaltia de flux d’  
Lv 15,32 d’aquells que han malaltia de flux  d’esperma, e que són ensutsats per jaure  
Lv 16,5  de tota la moltitut dels fills  d’Irrael II cabrits per peccat e I moltó  
Lv 16,15 lo peccat del poble, scamp la sanch  d’aquell dintre la claustre axí com manat 
Lv 16,16 de totas las inmundícies dels fills  d’Irrael e de lurs colpes e de lurs  
Lv 16,16  de las sorts de las habitacions  d’aquells. 17 Negun hom no sia en lo  
Lv 16,21 21 E posada cascuna mà sobre lo cap  d’aquell, confessarà totas las iniquitats 
Lv 16,34  e per ço que pregueu per los fills  d’Irrael e per tots los peccats de  
Lv 17,2  e a sos fills e a tots los fills  d’Irrael e digues-los: Aquesta és la  
Lv 17,3  3 »Qualquequal hom dels fills  d’Irrael que ociurà bou o ovella o cabra  
Lv 17,5 del mig del ceu poble. 5 E per amor  d’açò deven oferir sacrificis e dons los  
Lv 17,5  e dons los sacerdots dels fills  d’Irrael, los quals ociuran en lo camp  
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Lv 17,7  en odor de suavetat al Senyor. 7 E  d’equí avant no degollen negunes  
Lv 17,7  e aquells que vendran aprés  d’ells. 8 »E en aquells dix: Hom de la  
Lv 17,8 8 »E en aquells dix: Hom de la casa  d’Irrael e dels stranys que palegrinegen  
Lv 17,10  10 »Home o qualsevulla de la casa  d’Irrael, privat o strany qui palegrineig 
Lv 17,12 12 E per amor de assò dix als fills  d’Irrael: Tota ànima de vosaltres no  
Lv 17,14  sanch. Per què jo diguí als fills  d’Irrael: La sanch de universes carns no  
Lv 18,2  a Moysès dient: 2 –Parle als fills  d’Irrael e digues a ells: »Jo sóm Senyor  
Lv 19,2  a tota la coŀlecció dels fills  d’Irrael e diràs a ells: »Siau sants car  
Lv 19,22  aorerà per ella e per la colpa  d’ella devant lo Senyor, e serà  
Lv 19,23  levareu lo prepuci Iª scorsa–  d’aquells poms que seran germinats e  
Lv 19,24  Entrò al quart any tots los fruyts  d’aquells santifichareu loables al  
Lv 20,2  dient: 2 –Açò diràs als fills  d’Irrael: »[*] e dels stranys qui habiten 
Lv 20,5  ab Moloch, e tolré-los  d’enmig del meu poble. 6 »E la ànima que  
Lv 20,10  10 »Qui serà ensutzat ab la muller  d’altre per adulteri o ab la muller de  
Lv 20,11  muyren de mor abdosos, e la sanch  d’aquells sia sobre ells. 12 »E qui jaurà 
Lv 20,17 de son pare [*], e veurà la letgeza  d’ella e ella la vergonya d’ell, gran  
Lv 20,17  letgeza d’ella e ella la vergonya  d’ell, gran letgeza fan, per què sien  
Lv 20,27  ab pedres sían alepidats; la sanch  d’aquells sia sobre ells. 21,Tit Capítol  
Lv 21,6  a lur Déu e no ensutzen lo nom  d’ell, e lo perfum del Senyor e’ls pans  
Lv 21,6  pans de lur Déu ofiren, e per amor  d’assò seran sants. 7 »No prenguen per  
Lv 21,10  lo cap del qual és gitat untament  d’oli e las suas mans són concegrades en  
Lv 21,24  e a sos fills e a tots los fills  d’Irrael, axí com li fou manat. 22,Tit  1 
Lv 22,2  dient: 2 –Parle a Aron e als fills  d’aquell que’s guarden de aquells qui  
Lv 22,2  qui són consegrats dels fills  d’Irrael per ço que no menyspreu lo nom  
Lv 22,3  3 »Digues [*] en aquells que aprés  d’ells vendran: »Tot hom de vostra sament 
Lv 22,13 si retornerà vídua o rebujade menys  d’infants en la casa de son pare, axí com 
Lv 22,15  las coses santifichades dels fills  d’Irrael que oferiren al Senyor, 16 per  
Lv 22,18  fills de Yrrael: »Hom de la casa  d’Irrael e dels stranys qui habiten entre 
Lv 22,27  de lur mare, e en lo die vuytè  d’equí avant seran bons a oferir al  
Lv 23,2  Déu a Moysès: 2 –Digues als fills  d’Irrael: »Aquestas són las festas de Déu 
Lv 23,6  Pascha del Senyor. 6 En lo XVè die  d’aquell matex mes és la sollemnitat dels 
Lv 23,10 a Moysès dient: 10 –Parle als fills  d’Irrael e digues a ells: »Com sereu  
Lv 23,20  promícies devant Déu, seran en ús  d’aquell. 21 E apellareu aquell die  
Lv 23,24 a Moysès dient: 24 –Parla als fills  d’Irrael: »En lo VIIèn mes, en lo primer  
Lv 23,34 a Moysès dient: 34 –Parla als fills  d’Irrael e digues-los que en lo XVèn  
Lv 23,41  41 E cantareu la sotlempnitat  d’aquell per VII dies en l’any, per fur  
Lv 23,43  habitar en tabernacles los fills  d’Irrael com treguí a ells de terra de  
Lv 23,44 vostro. 44 E parlà Moysès als fills  d’Irrael totas las sotlempnitats de  
Lv 24,2  Déu a Moysès: 2 –Mana als fills  d’Irrael que aporten a tu oli de olives  
Lv 24,5  5 »E pendràs cèmola e couràs  d’ella XII pans, cascú de II desenes, 6  
Lv 24,8  e açò és fet manament als fills  d’Irrael en fur perdurable. 9 E aquells  
Lv 24,10  per barallar-se entre los fills  d’Irrael, e barallà’s en las albergades  
Lv 24,11  fou amanat a Moysès. E la mare  d’aquell era apellada Salomich filla de  
Lv 24,12  què manaria Déu que fos fet  d’ell. 13 E parlà nostro Senyor Déu a  
Lv 24,15 univerç poble. 15 E diràs als fills  d’Irrael: »Hom qui maleyrà son Déu,  
Lv 24,23 aquestas coses e paraules als fills  d’Irrael. E aduguéran aquell defora e  
Lv 24,23  alepidaren-lo. E féran los fills  d’Irrael axí com nostro Senyor havia  
Lv 25,2  de Sinaý dient: 2 –Parla als fills  d’Irrael e digues a ells: »Com sareu  
Lv 25,8  8 »E nombreràs a tu VII setmanes  d’anys, ço és, VII vegades VII, que tots  
Lv 25,14  de tos ciutadans o compreràs  d’ell, no costrengues ton frare, mas  
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Lv 25,14  nombre de l’any jubileu compreràs  d’ell, 15 e segons compte dels fruyts  
Lv 25,16 més any romandrà aprés del jubileu,  d’aytant crexerà lo preu, e d’aytant com 
Lv 25,16  d’aytant crexerà lo preu, e  d’aytant com menys de temps comptaràs, d’ 
Lv 25,16  com menys de temps comptaràs,  d’aytant menys compenseràs, e lo temps  
Lv 25,25  la sua possació, lo pus proÿsme  d’ell pot rembre ço que aquell vendrà; 26 
Lv 25,30  aquella, e aquells que aprés  d’ell vendran per tostemps, e no la porà  
Lv 25,33  són lurs haretats entre los fills  d’Irrael. 34 Per la qual cose sots los  
Lv 25,34 34 Per la qual cose sots los pobles  d’aquells no’s vènan, car possació  
Lv 25,36 e viurà ab tu, 36 no prengues usura  d’ell tu, ni més que no li donist. Tem lo 
Lv 25,45  entre vosaltres o aquells qui  d’ells seran nats en la vostra terra. E  
Lv 25,46  transportant en aquells que aprés  d’ells vendran, e poceyr-los-heu  
Lv 25,46  E los frares vostres dels fills  d’Irrael no opremau per vostre poder ne  
Lv 26,8  8 e V de vosaltres perceguiran C  d’ells, e C de vosaltres perseguiran XM  
Lv 26,19  dur desobre com a ferro e la terra  d’aram, 20 e tornerà a no-res vostra  
Lv 26,31 lo vostro santuari axí que no rabré  d’equí avant la odor de suavesa, 32 e  
Lv 26,41  entrò que hage vergonya la pensa  d’ells no circonciza. »E lavors adoreran  
Lv 26,44  ab ells, car jo sóm lo Senyor Déu  d’ells. 45 E remembrar-m’he del meu  
Lv 26,45  Senyor Déu entre si e los fills  d’Irrael en lo munt de Sinaý [*]. 27,Tit  
Lv 27,2  dient a Moysès: 2 –Parle als fills  d’Irrael: »Home que ferà vot a Déu e  
Lv 27,3  fins en XXXX anys, donerà L sicles  d’argent a la masura del santuari; 4 e si 
Lv 27,16 preu: si ferà sembrade de XXX muigs  d’ordi, la terra vendràs per L cicles d’ 
Lv 27,16 ordi, la terra vendràs per L cicles  d’argent. 17 E si en l’any jubileu  
Lv 27,20  mas que serà a algun altre venut,  d’equí avant no’l porà rembre 21 com  
Lv 27,34  Senyor per mà de Moysès als fills  d’Irrael en lo munt de Sinaý. ExplAcí  
Ex 30,23  odors de la mirra primera e triada  D cicles, de canyella la mitat, ço és, CCL 
Ex 30,24  de canyella [*], 24 e de càsia  D cicles al pes del santuari, e oli de  
Ex 2,10  e apellà son nom Moysès, car dix:  «D’aygüe l’he pres.» Capítol terç 11 E  
Lv 27,27  vene’l a altre per aytant com  dabans serà stimat. 28 »Tot ço que a Déu  
Lv 22,12  12 E si la filla del sacerdot serà  dada per muller a algú del poble, no  
Ex 21,22  e ella viurà, haurà aytant de  dan com lo marit †e manera† de la fembra e 
Ex 22,5  val en camp o en vinya smanerà lo  dan. 6 »E si foch ix e crema los blats,  
Ex 22,6  qui stan en lo camp retran lo  dan que lo foch haurà fet. 7 »E si negú  
Ex 22,12  ho ha tolt per ladronici, retrà lo  dan al senyor. 13 E si porta cose menjada  
Lv 5,16  que aportarà se restituescha lo  dan, e puxs anadescha-hi la Vª part e  
Lv 6,5  retenir, entegrament, e [*] lo  dan. 6 E per lo ceu peccat ofira I moltó  
Ex 1,4  3 Ysacar, Zabulon, Neptalín, 4  Dan, Gad, Asser e Benjamín. 5 Totas las  
Ex 31,6  fill de Abisament, del trip de  Dan, e ell ha cor de hom savi e resposat  
Ex 35,34  fill de Sisament, del trip de  Dan. 35 Abdós ha complits de saviesa que  
Ex 38,23  fill de Sizamach, del trip de  Dan, e ell fou mestre fort bo de fusta [*] 
Lv 24,11  Salomich filla de Abrí del trip de  Dan. 12 E matéran aquell en la càrcer  
Ex 2,9  infant e nodrex-lo’m, e jo  dar-t’he ton loguer. E pres-lo la  
Ex 6,8  a Abraam e a Ysach e a Jacob, e  dar-la-us-he a posseyr, car jo sóm  
Ex 21,30 del bou tembé; 30 e si hom lo volia  dar per preu, ell darà per scapar sa vida  
Ex 22,16  no sia sposada e dorm ab ella,  dar li ha axovar e pendrà-la per muller. 
Ex 22,17 si lo pare de la verja no la hy vol  dar, retrà-li lo haver segons la manera  
Lv 7,34  del sacrifici de lurs oferenas, e  dar-ho-han a Aron, sacerdot, e als  
Lv 25,21  a vosaltres en l’any sizè, e  dar-vos-he tant de blat que bast a III 
Lv 27,13  que ell dirà, que axí sia. 13 E si  dar-ho volran aquells qui oferran,  
Ex 5,18 18 Anau, donchs, e obrau, que no us  darà hom palla, e fereu tantas teulas com  
Ex 11,3  vaxells de argent e d’or, 3 e  darà nostro Senyor gràcia al poble devant  
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Ex 16,8  8 E dix Moysès: –Nostro Senyor vos  darà al vespre carn a menjar, e al matí pa 
Ex 21,30 e si hom lo volia dar per preu, ell  darà per scapar sa vida ço que hom li  
Ex 21,32 32 E si és vell servent o serventa,  darà XXX besants de argent al senyor, e lo 
Ex 30,13  en ells com seran comptats. 13 Açò  darà tot aquell qui passa lo nom: la  
Ex 24,12  –Puja a mi al munt e sta allà, e  daré’t taulas de pedre e la ley e los  
Ex 25,21  què posaràs lo testimoni que jo’t  daré, 22 e puxs manar-t’he e parlar-  
Ex 32,13 tota aquesta terra de què he parlat  daré a la vostra sament e possayreu-la  
Ex 33,1  Jacob e diguí: “A la tua sament la  daré.” 2 E trematré devant tu l’àngel per 
Ex 33,14  –La mia cara devant tu és, e  daré’t repòs. 15 E dix Moysès: –Si tu no  
Lv 14,34  jo deré a vosaltres en possació, e  daré plaga de lebrozia en case de terra de 
Lv 20,24  la terra de aquells, la qual jo  daré a vosaltres en haretat, terra fluent  
Lv 25,21  ni cullim nostres fruyts?”, 21 jo  daré la mia benedicció a vosaltres en l’  
Lv 26,3  guardau e fareu aquells, jo us  daré pluja en son temps, 4 e la terra derà 
Lv 26,6  habitareu en la terra vostra, 6 e  daré pau a vosaltres, e dormireu e no serà 
Lv 26,18  a mi, en vostros castigaments jo  daré mal sobre vosaltres en VII dobles per 
Lv 26,36  aquells que de vosaltres romandran  daré pahor en los lurs cors en las regions 
Ex 13,5  que jurà a vostros pares que us  daria, terra en què corre let e mel,  
Ex 36,28  per cascun angle del tabernacle, e  darrera 29 éran ajustades dejús tro a  
Ex 39,23  posaren entre las magranas en la  darrera part de la gonella engir 24 dels  
Ex 13,20 Sochot e albergaren en Aram, en las  darreras parts de la solea. 21 E nostro  
Ex 19,13  abans serà mort ab pedres o ab  dart, e sia bístie o home no viurà.” E  
Lv 10,13  menjareu-lo en lo loch sant, car  dat és a tu e a tos fills dels sacrificis  
Lv 10,17  sant? Car sant dels sants és, e és  dat a vosaltres que aporteu la iniquitat  
Ex 5,13  com fèyau quant hom vos  dava palla! 14 E ferien lo poble [*] e  
Ex 19,18  per ço com nostro Senyor hi era  davallat ab foch, e pujava en lo munt lo  
Ex 14,7 e tot lo seu poble ab si, 7 e amenà  DC carretas triades de tots los carros de  
Ex 38,24  ofert als dons, XXVIIII besants e  DCCXXX sicles a la masura del santuari. 25 
Ex 38,25  que [*] havían XX anys [*], e éran  DCIIIMDL armats. 26 E hach-hi †per stat† 
Ex Inc  IncAcí comensa lo segon libre  de la Bíblia, qui és apellat Èxodus. 1,Tit 
Ex 1,1  1 Aquests són los noms dels fills  de Yrrael qui entraren en Egipte ab Jacob, 
Ex 1,5  5 Totas las ànimas qui isquéran  de la cuxa de Jacob éran LXX. E Josep era  
Ex 1,5  las ànimas qui isquéran de la cuxa  de Jacob éran LXX. E Josep era en Egipte.  
Ex 1,7  e tot aquell parentiu, 7 los fills  de Yrrael cresquéran e multiplicaren fort  
Ex 1,9  poble: –Veus lo poble dels fills  de Yrrael és molt e més que nós. 10 Veniu  
Ex 1,10  enamichs e combatam nós e ischa  de la terra. 11 E mès sobre ells mestres  
Ex 1,11  terra. 11 E mès sobre ells mestres  de obres per ço que’ls turmentassen de  
Ex 1,11  obres per ço que’ls turmentassen  de càrrechs, e edificharen ciutats de  
Ex 1,11  de càrrechs, e edificharen ciutats  de tendes a Farahó: Pichon e Ramassès. 12  
Ex 1,13  egipcians havían aÿrats los fills  de Yrrael, i [*] scarnien-los 14 e  
Ex 1,14 en amargor lur vida per obres dures  de brach e de teula e de rejola, e per  
Ex 1,14 lur vida per obres dures de brach e  de teula e de rejola, e per altres  
Ex 1,14  obres dures de brach e de teula e  de rejola, e per altres servicis [*]. 15 E 
Ex 1,15  servicis [*]. 15 E dix lo rey  de Egipte a las madrinas dels habreus –e  
Ex 1,16  los hebreus e vendrà lo temps  de parir, si és mascle ocieu-lo, e si és 
Ex 1,17  Déu e no féran lo manament del rey  de Egipte, mas selaven los mascles. 18 E  
Ex 1,19  habreas no són axí com las altres  de Egipte, car ellas saben de levar  
Ex 1,19  altres de Egipte, car ellas saben  de levar infants e parexen ans que vinguen 
Ex 2,1 Capítol sagon 1 Aprés isqué un baró  de la casa de Leví, e pres muller de son  
Ex 2,1  1 Aprés isqué un baró de la casa  de Leví, e pres muller de son linatge, 2  
Ex 2,1  de la casa de Leví, e pres muller  de son linatge, 2 qui consabé e parí un  
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Ex 2,3 pogués celar pus, pres una sistella  de jonchs engrutada de pagunta, e posà  
Ex 2,3  una sistella de jonchs engrutada  de pagunta, e posà dins l’infant, e posà  
Ex 2,5  cose. 5 E devallava la filla  de Farahó per ço que’s levàs al flum, e  
Ex 2,5  e las suas massipas anaven per mig  de la canal. E quant hach vista la  
Ex 2,5  la sistella [*], tremès-hi una  de las sirventas e aportaren-le-hy. 6  
Ex 2,7  dels hebreus. 7 E dix la sor  de l’infant: –¿Vòs que apallem una fembra 
Ex 2,9  sa mare. 9 A la qual dix la filla  de Farahó: –Prin aquest infant e nodrex- 
Ex 2,9  quant fou gran liurà’l a la filla  de Farahó, 10 e ella afià’l e apellà son  
Ex 2,11  la aflicció d’ells. E viu un baró  de Egipte qui ferí un dels hebreus sos  
Ex 2,15  e fugí-sse’n e anà en terra  de Median, e asech-se prop un pou. 16 E  
Ex 2,16 -se prop un pou. 16 E lo sacerdot  de Median havia VII fillas, que éran  
Ex 2,16  canals e volían abeurar lo bestiar  de lur pare. 17 E sobrevinguéran los  
Ex 2,19  no solíau? 19 E diguéran: –Un home  de Egipte nos ha desliurades de la mà dels 
Ex 2,19  home de Egipte nos ha desliurades  de la mà dels pastors, e pohà aygüe ab nós 
Ex 2,22  apellà Elítzer, e dix: «Déu, pare  de mon pare, ajudador meu, vina e desliura 
Ex 2,22  ajudador meu, vina e desliura’m  de Farahó.» 23 E aprés molt temps, morí lo 
Ex 2,23  23 E aprés molt temps, morí lo rey  de Egipte. E los fills d’Irrael gemagaren 
Ex 2,24  lo gemegament d’ells e rembrà’s  de la covinensa que havia feta ab Abraam e 
Ex 2,25  e ab Jacob, 25 e guardà los fills  de Yrrael e desliurà’ls. 3,Tit Capítol  
Ex 3,1  quart 1 E Moysès paxia las ovellas  de Getró son sogre, sacerdot de Median,  
Ex 3,1  de Getró son sogre, sacerdot  de Median, dins lo desert, e vench al munt 
Ex 3,1  dins lo desert, e vench al munt  de [*] Horep. 2 E aparech-li nostro  
Ex 3,2 aparech-li nostro Senyor en flama  de foch enmig de una gavarrera, e veya que 
Ex 3,2  Senyor en flama de foch enmig  de una gavarrera, e veya que la gavarrera  
Ex 3,4  anava a veura; apellà’l d’enmig  de la gavarrera e dix-li: –Moysès,  
Ex 3,5  t’hich acostas. Leva’t lo calsat  de tos peus, car lo loch en què stàs terra 
Ex 3,6  santa és. 6 E dix: –Jo sóm Déu  de ton pare, Déu de Abraam e Déu de Ysach  
Ex 3,6 E dix: –Jo sóm Déu de ton pare, Déu  de Abraam e Déu de Ysach e Déu de Jacob. E 
Ex 3,6  de ton pare, Déu de Abraam e Déu  de Ysach e Déu de Jacob. E Moysès girà’s, 
Ex 3,6  Déu de Abraam e Déu de Ysach e Déu  de Jacob. E Moysès girà’s, car no gosava  
Ex 3,7  e oyí lo seu crit per la duresa  de aquells qui’ls mètan en obres, 8 e [*] 
Ex 3,8  [*] devall per ço que’ls desliure  de las mans dels egipcians e’ls amèn en  
Ex 3,9  e gerbuzeu. 9 Lo crit dels fills  de Yrrael és vengut a mi, e viu lur  
Ex 3,10  lo meu poble, ço és, los fills  de Yrrael, de la terra de Egipte. 11 E dix 
Ex 3,10  poble, ço és, los fills de Yrrael,  de la terra de Egipte. 11 E dix Moysès a  
Ex 3,10  los fills de Yrrael, de la terra  de Egipte. 11 E dix Moysès a nostro  
Ex 3,11  al rey Farahó e traga los fills  de Yrrael de Egipte? 12 E dix Déu: –Jo  
Ex 3,11  Farahó e traga los fills de Yrrael  de Egipte? 12 E dix Déu: –Jo seré ab tu, e 
Ex 3,12 manat: que com hauràs tret lo poble  de Egipte, sacrificaràs en aquest munt a  
Ex 3,13  Senyor: –Vet que jo iré als fills  de Yrrael e dir-los-he: “Lo Déu de  
Ex 3,13 de Yrrael e dir-los-he: “Lo Déu  de vostres pares m’ha tremès a  
Ex 3,15  [*] 15 [*] –Axí diràs als fills  de Yrrael: “Lo Senyor Déu de vostres  
Ex 3,15 als fills de Yrrael: “Lo Senyor Déu  de vostres pares, Déu de Abraam e Déu de  
Ex 3,15  Senyor Déu de vostres pares, Déu  de Abraam e Déu de Ysach e Déu de Jacob,  
Ex 3,15  vostres pares, Déu de Abraam e Déu  de Ysach e Déu de Jacob, m’ha tremès a  
Ex 3,15  Déu de Abraam e Déu de Ysach e Déu  de Jacob, m’ha tremès a vosaltres.”  
Ex 3,16  16 Vé e ajusta tots los pus vells  de Yrrael, e diràs: “Lo Senyor Déu de  
Ex 3,16  de Yrrael, e diràs: “Lo Senyor Déu  de vostres pares m’és aparagut, Déu de  
Ex 3,16  vostres pares m’és aparagut, Déu  de Abraam e Déu de Ysach e Déu de Jacob, e 
Ex 3,16 m’és aparagut, Déu de Abraam e Déu  de Ysach e Déu de Jacob, e dix: Jo  



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

157 
 

Ex 3,16  Déu de Abraam e Déu de Ysach e Déu  de Jacob, e dix: Jo vesitant vesite a  
Ex 3,17  en Egipte, 17 e dix que us tragués  de la aflicció de Egipte e us aport en  
Ex 3,17 e dix que us tragués de la aflicció  de Egipte e us aport en terra de Canahan,  
Ex 3,17  de Egipte e us aport en terra  de Canahan, de l’heteu e amoreu [*] e  
Ex 3,17  e us aport en terra de Canahan,  de l’heteu e amoreu [*] e aveu e gebuzeu, 
Ex 3,18  veu, e intraràs tu e los pus vells  de Yrrael al rey de Egipte, e dir-li-  
Ex 3,18 tu e los pus vells de Yrrael al rey  de Egipte, e dir-li-has: “Lo Senyor,  
Ex 3,18  hebreus, nos apellà. Irem carrera  de III dies per loch sol per ço que  
Ex 3,19  jo sé que no us lexarà anar lo rey  de Egipte [*] 20 [*] en totas las mias  
Ex 4,5 -li: –Per ço que [*] lo Senyor Déu  de tos pares t’és aparagut, Déu de Abraam 
Ex 4,5  de tos pares t’és aparagut, Déu  de Abraam e Déu de Ysach e Déu de Jacob. 6 
Ex 4,5 t’és aparagut, Déu de Abraam e Déu  de Ysach e Déu de Jacob. 6 E dix [*]  
Ex 4,5  Déu de Abraam e Déu de Ysach e Déu  de Jacob. 6 E dix [*] nostro Senyor: –Mit  
Ex 4,6  tragué-la mazella en semblansa  de neu. 7 E dix: –Met-la altre vegada al 
Ex 4,8  primer senyal, creuran la paraula  de l’altre. 9 E si no crèuhan aquests II  
Ex 4,9  ni no ouen la tua paraula, prin  de la aygüe del flum e scampa-la sobre  
Ex 4,10  per tant que jo no só bell parler  de hir ne de l’altre die ensà, pus que  
Ex 4,10  que jo no só bell parler de hir ne  de l’altre die ensà, pus que parles al  
Ex 4,10  que parles al teu servent, car só  de la pus embarassada lengüe. 11 E dix  
Ex 4,11  nostro Senyor: –Qui féu la bocha  de l’hom, ni qui fabregà lo mut, ni lo  
Ex 4,14  e veurà’t e alegrar-s’ha  de tu de cor; 15 e parla-li e posa las  
Ex 4,14  e veurà’t e alegrar-s’ha de tu  de cor; 15 e parla-li e posa las mias  
Ex 4,20  ’n en Egipte, e portava la verga  de Déu en la mà. 21 E dix-li nostro  
Ex 4,25  sos peus e dix: «Tu est ab mi spos  de peccats», 26 e lexà’l anar pus que  
Ex 4,26 lexà’l anar pus que hach dit «Spos  de peccats», per la sircuncizió. 27 E dix  
Ex 4,27  E ell anà allí a carrera al munt  de Déu [*]. 28 E comptà Moysès a Aron  
Ex 4,28  Moysès a Aron totas las paraulas  de nostro Senyor per què havia tramès los  
Ex 5,1  -li: –Açò diu lo Senyor Déu  de Yrrael: “Lexa mon poble que’m  
Ex 5,3  nos apellà que anem a carrera  de III dies [*] e sacrifiquem al Senyor  
Ex 5,4  ni cultell. 4 E dix lo rey  de Egipte: –Per què vosaltres, Moysès e  
Ex 5,4  Moysès e Aron, somoveu lo poble  de lurs obres? Anau a vostros càrrechs! 5  
Ex 5,5  seus: –Veus que molt és lo poble  de la terra. Veus que la companya és  
Ex 5,8 hi ells e cúllan rostoy. 8 A manera  de las teulas que primer fèyan posareu  
Ex 5,11  trobar, ni hom no us aminverà res  de vostra obre. 12 E fou scampat lo poble  
Ex 5,12  scampat lo poble per tota la terra  de Egipte a cullir pallas. 13 E los  
Ex 5,13  pallas. 13 E los majorsdòmens  de Egipte aproxulaven-los e dèyan:  
Ex 5,14  –Per què no compliu la masura  de las teulas vuy e ayir axí com  
Ex 5,19  los deya: “No us minvarà hom res  de las teulas cascun die”, 20 corregueren  
Ex 5,20  a Moysès e Aron, qui staven  de l’altre part, com axiren de Farahó, 21 
Ex 5,20 staven de l’altre part, com axiren  de Farahó, 21 e digueren-los: –Vinga  
Ex 6,1  los lexaré e en mà fort los gitaré  de lur terra. 2 E parlà nostro Senyor a  
Ex 6,4  covinensa que’ls donàs la terra  de Canahan, terra de lur palegrinació en  
Ex 6,4  donàs la terra de Canahan, terra  de lur palegrinació en què foren ells  
Ex 6,5  5 Yo oyí lo gemagament dels fills  de Yrrael perquè los egipcians los  
Ex 6,5  los apremían, e remembrà’m  de la mia covinensa. 6 E per ço digues als 
Ex 6,6  6 E per ço digues als fills  de Yrrael: “Jo sóm Senyor qui us  
Ex 6,6  “Jo sóm Senyor qui us desliuraré  de servitut e us desliuraré de càrcer dels 
Ex 6,6  de servitut e us desliuraré  de càrcer dels egipcians, i us rembré en  
Ex 6,9  e ells no l’obeÿren per engoxa  de l’spirit e per la obra fort dura. 10 E 
Ex 6,11  en Egipte e parla ab Farahó, rey  de Egipte, que lex anar los fills de  
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Ex 6,11  de Egipte, que lex anar los fills  de Yrrael de sa terra. 12 E respòs Moysès  
Ex 6,11  que lex anar los fills de Yrrael  de sa terra. 12 E respòs Moysès devant  
Ex 6,13  e Aron [*] a manà [*] a Farahó rey  de Egipte [*]. 14 Aquests són los prínceps 
Ex 6,14  [*]. 14 Aquests són los prínceps  de las casas de lurs companyes. Los fills  
Ex 6,14  són los prínceps de las casas  de lurs companyes. Los fills de Rubèn qui  
Ex 6,14  casas de lurs companyes. Los fills  de Rubèn qui foren los primers fills de  
Ex 6,14  Rubèn qui foren los primers fills  de Yrrael foren: Enoch e Calvesron e  
Ex 6,15  e Carní. 15 Aquests són los fills  de Rubèn. E los fills de Simeon foren:  
Ex 6,15 són los fills de Rubèn. E los fills  de Simeon foren: Genuel e Jamahod e Sasín  
Ex 6,15 Jamahod e Sasín e Saer e Saül, fill  de Cana. Aquest és lo linatge de Simeon.  
Ex 6,15  fill de Cana. Aquest és lo linatge  de Simeon. 16 Aquests són los noms dels  
Ex 6,16  16 Aquests són los noms dels fills  de Leví per lur perentiu: Gerson e Cahat e 
Ex 6,16 Gerson e Cahat e Merarí. E los anys  de Leví foren CXXXVII. 17 Los fills de  
Ex 6,17 de Leví foren CXXXVII. 17 Los fills  de Gerson: Jobení e Semehí per lurs  
Ex 6,18  per lurs perentius. 18 Los fills  de Cahat: Ameran e Ysuar e Efron e Oziel.  
Ex 6,18 e Ysuar e Efron e Oziel. E los anys  de la vida de Cahat foren CXXXIII anys. 19 
Ex 6,18  e Oziel. E los anys de la vida  de Cahat foren CXXXIII anys. 19 Los fills  
Ex 6,19  foren CXXXIII anys. 19 Los fills  de Merarí foren: Moch e Mozí. Aquests són  
Ex 6,19  e Mozí. Aquests són los perentius  de Leví per lurs companyes. 20 E pres  
Ex 6,20  e Moysès e Maria. E foren los anys  de Ameran CXXXVII anys. 21 E los fills de  
Ex 6,21 Ameran CXXXVII anys. 21 E los fills  de Ysuar foren: Enapè e Zacrí e Coré. 22 E 
Ex 6,22  e Zacrí e Coré. 22 E los fills  de Oziel foren: Mizael e Clicipian e  
Ex 6,23  E pres Aron muller Elizàbech filla  de Aminadap, sor de Vaason, que li parí  
Ex 6,23  Elizàbech filla de Aminadap, sor  de Vaason, que li parí Nadap e Abaruch e  
Ex 6,24 e Aletzar e Aytamar. 24 E los fills  de Coré: Asir e Halcanà e Alnasap. Aquests 
Ex 6,25  dels coritans. 25 E Aletzar, fill  de Aron, pres muller de las fillas de  
Ex 6,25  Aletzar, fill de Aron, pres muller  de las fillas de Phutiel, qui li parí  
Ex 6,25  de Aron, pres muller de las fillas  de Phutiel, qui li parí Finiès. Aquests  
Ex 6,25  parí Finiès. Aquests són prínceps  de las companyes de Leví per lurs  
Ex 6,25  són prínceps de las companyes  de Leví per lurs perentius. 26 Aquest és  
Ex 6,26 nostro Senyor que tregués los fills  de Yrrael de la terra de Egipte per lurs  
Ex 6,26  que tregués los fills de Yrrael  de la terra de Egipte per lurs companyes.  
Ex 6,26  los fills de Yrrael de la terra  de Egipte per lurs companyes. 27 Aquests  
Ex 6,27  són los qui parlaren a Farahó, rey  de Egipte, [*] 28-29 [*] tot ço que Déu  
Ex 7,1  a Moysès: –Jo t’he stablit déu  de Farahó; Aron ton frare serà ton  
Ex 7,2  que lex anar los fills d’Irrael  de sa terra. 3 Mas jo li endureyré lo seu  
Ex 7,3  senyals e mes maravellas en terra  de Egipte. 4 E no us oyran, e matré la mia 
Ex 7,4  ma host e lo meu poble, los fills  de Yrrael, per grans juýs, 5 [*] stesa la  
Ex 7,5 mà sobre Egipte, e trauré los fills  de Yrrael del mig d’ells. 6 E féu Moysès  
Ex 7,7  los havia manat. 7 E era Moysès  de LXXX anys e Aron de LXXXIII quant  
Ex 7,7  7 E era Moysès de LXXX anys e Aron  de LXXXIII quant parlaren a Farahó. 8 E  
Ex 7,12  tornaren-se drachs, mas la verga  de Aron devorà los drachs d’ells. 13 E  
Ex 7,13  d’ells. 13 E fou endureÿt lo cor  de Farahó e no’ls oyí, axí com havia  
Ex 7,14  a Moysès, e agreujat s’és lo cor  de Farahó e no vol lexar anar lo poble.  
Ex 7,18  e seran turmentats tots los  de Egipte qui beuran l’aygüe dels flums.” 
Ex 7,19 verga e stin ta mà sobre las aygües  de Egipte e sobre los flums e rius e  
Ex 7,19  E sia sanch en tota la terra  de Egipte, axí en los vaxells de fust com  
Ex 7,19 terra de Egipte, axí en los vaxells  de fust com de pedre. 20 E féran Moysès e  
Ex 7,19  axí en los vaxells de fust com  de pedre. 20 E féran Moysès e Aron axí com 
Ex 7,21  e no poguéran los egipcians beura  de l’aygüe del flum, e fou sanch en tota  
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Ex 7,21  flum, e fou sanch en tota la terra  de Egipte. 22 E féran tot axí los  
Ex 7,22  encantament, e fou endureÿt lo cor  de Farahó e no l’oyí, axí com nostro  
Ex 7,24  aquella vegada. 24 E cavaren los  de Egipte entorn del flum per haver aygüe  
Ex 7,24  que beguéssan, car no podien beura  de l’aygüe del flum, car tota era tornada 
Ex 7,25  Senyor Déu hagué farits los flums  de Egipte. 8,Tit Capítol XI 1 E dix nostro 
Ex 8,5  amena granotas sobre tota la terra  de Egipte. 6 E Aron stès sa mà sobre totas 
Ex 8,6  stès sa mà sobre totas las aygües  de Egipte, e pujaren las granotas e  
Ex 8,6  granotas e cobriren tota la terra  de Egipte. 7 E féran-ho axí los  
Ex 8,7  granotas sobre tota la terra  de Egipte. 8 E apellà Farahó Moysès e Aron 
Ex 8,8  Senyor que tolga las granotas  de mi e de mon poble, e lexaré lo poble  
Ex 8,8  que tolga las granotas de mi e  de mon poble, e lexaré lo poble que  
Ex 8,9  ton poble que las granotas isquen  de ta terra e de ta casa, e que’n  
Ex 8,9  las granotas isquen de ta terra e  de ta casa, e que’n romanguen solament en 
Ex 8,11  11 e pertir-s’han las granotas  de tu e de ta casa, e de tos servents e de 
Ex 8,11  -s’han las granotas de tu e  de ta casa, e de tos servents e de ton  
Ex 8,11  las granotas de tu e de ta casa, e  de tos servents e de ton poble, e  
Ex 8,11  e de ta casa, e de tos servents e  de ton poble, e romandran solament al  
Ex 8,12  12 E pertiren-sa Moysès e Aron  de Farahó, e cridà Moysès a nostro Senyor  
Ex 8,12  a nostro Senyor per la promesa  de las granotas que havia feta a Farahó.  
Ex 8,13 féu nostro Senyor segons la paraula  de Moysès, e moriren las granotas de las  
Ex 8,13  de Moysès, e moriren las granotas  de las cases e de las vilas e dels camps,  
Ex 8,13 moriren las granotas de las cases e  de las vilas e dels camps, 14 e ajustaren  
Ex 8,16 -li: “Stin ta verga e fir la pols  de la terra, e haurà moscallons en tota la 
Ex 8,16  e haurà moscallons en tota la tera  de Egipte.” 17 E féran-ho axí; stès Aron 
Ex 8,17  que tenia en la mà, e ferí la pols  de la terra, e foren fets los moscallons  
Ex 8,17  e en las bísties, e tota la pols  de la terra fou tornada en moscallons per  
Ex 8,17  en moscallons per tota la terra  de Egipte. 18 E los encantadors volguéran  
Ex 8,19  [*]: –Aquest és lo Déu del déu  de Farahó. E fou endureÿt lo cor de Farahó 
Ex 8,19  de Farahó. E fou endureÿt lo cor  de Farahó e no’ls oyí, axí com nostro  
Ex 8,21  poble e’n tas cases tots linatges  de mosques, e las cases dels egipcians  
Ex 8,21  cases dels egipcians seran plenas  de mosques de diversos linatges [*]. 22 E  
Ex 8,21  egipcians seran plenas de mosques  de diversos linatges [*]. 22 E feré aquell 
Ex 8,22  aquell die maravellas en la terra  de Jassen en què és lo meu poble, que no  
Ex 8,22  sertament que jo sóm Senyor enmig  de la terra; 23 e posaré depertiment entre 
Ex 8,24  e vénch mosca fort gran en la casa  de Farahó e en sos servents e’n tota la  
Ex 8,24  en sos servents e’n tota la terra  de Egipte, e fou complida la terra de tot  
Ex 8,24  de Egipte, e fou complida la terra  de tot linatge de moscas. 25 E apellà  
Ex 8,24  complida la terra de tot linatge  de moscas. 25 E apellà Farahó Moyès e Aron 
Ex 8,27  -nos-han. 27 Nós a carrera  de III dies irem, e sacrificarem al Senyor 
Ex 8,29  29 Dix Moysès: –Quant seré pertit  de tu, pregaré per tu nostro Senyor, e las 
Ex 8,29  e las moscas partir-s’han  de tu e de ton poble e de tos servents;  
Ex 8,29  las moscas partir-s’han de tu e  de ton poble e de tos servents; emperò no  
Ex 8,29  -s’han de tu e de ton poble e  de tos servents; emperò no’m vullas pus  
Ex 8,30 nostro Senyor. 30 E pertí’s Moysès  de Farahó e pregà nostro Senyor. 31 E ell  
Ex 8,31  la sua paraula, e tolch las moscas  de Farahó e dels cervents seus e del seu  
Ex 8,32  Capítol XII 32 Fou agreujat lo cor  de Farahó, axí que aquesta vegada no lexà  
Ex 9,4  maravella entre las possacions [*]  de Egipte, que res no muyra d’essò que  
Ex 9,6 tots los bestiars dels egipcians, e  de las bísties de Yrrael neguna no’n  
Ex 9,6  dels egipcians, e de las bísties  de Yrrael neguna no’n morí. 7 E tramès- 
Ex 9,7  -hi Farahó, e no’n trobà neguna  de morta de aquellas que possaÿa Yrrael. E 
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Ex 9,7  e no’n trobà neguna de morta  de aquellas que possaÿa Yrrael. E fou  
Ex 9,7  Yrrael. E fou agreujat lo cor  de Farahó e no lexà lo poble. 8 E dix  
Ex 9,8  e Aron: –Preneu las mans plenas  de cendra del foch, e Moysès scampa-hu  
Ex 9,9 9 e sia la pols sobre tota la terra  de Egipte, e los hòmens i las bístias  
Ex 9,9 vergades las gents en tota la terra  de Egipte. 10 E prenguéran cendra del foch 
Ex 9,11  que havían ells e tota la terra  de Egipte. 12 E endureý nostro Senyor lo  
Ex 9,12  12 E endureý nostro Senyor lo cor  de Farahó e no’ls oý [*]. 13 E parlà  
Ex 9,15 ton poble ab pastilència, e parireu  de la terra, 16 car per ço t’he posat,  
Ex 9,20  aquell qui tembrà Déu o la paraula  de Déu féu fugir los seus servents e lo  
Ex 9,20  lurs cases e pertir dels servents  de Farahó, 21 e aquell qui menyspresà la  
Ex 9,21  e aquell qui menyspresà la paraula  de nostro Senyor Déu lexà tots los seus  
Ex 9,22 cel per ço que vinga pedra en terra  de Egipte [*]. 23 E stès Moysès la mà al  
Ex 9,23  trons e lamps e pedre en la terra  de Egipte, e féu ploura nostro Senyor  
Ex 9,23  nostro Senyor pedre sobre terra  de Egipte, 24 e foch queya ensemps [*], 25 
Ex 9,26  26 e [*] tochà la pedra en terra  de Jassen a on éran los fills de Yrrael.  
Ex 9,26 terra de Jassen a on éran los fills  de Yrrael. 27 E tramès Farahó a Moysès e  
Ex 9,29  29 E dix Moysès: –Quant jo axiré  de la ciutat, stendré mas mans a nostro  
Ex 9,29  per ço que sàpies que la terra  de Déu és, 30 car jo sé que tu ni tos  
Ex 9,33 tardans éran. 33 E isqué Moysès [*]  de la ciutat e stès las mans a nostro  
Ex 9,35  35 e fou agreujat lo seu cor e  de sos servents massa endureÿt, e no lexà  
Ex 9,35 massa endureÿt, e no lexà los fills  de Yrrael, axí com Déu havia manat per mà  
Ex 9,35  axí com Déu havia manat per mà  de Moysès. 10,Tit Capítol XIIII 1 E dix  
Ex 10,1  car jo he endureÿt lo seu cor e  de sos servents per ço que fassa aquests  
Ex 10,2  2 e que ho comptes en las orellas  de tos fills e de tos néts quantas vegades 
Ex 10,2  en las orellas de tos fills e  de tos néts quantas vegades he opremuts  
Ex 10,6  tuas cases e dels teus servents e  de tots los de Egipte, que may no ho viren 
Ex 10,6  e dels teus servents e de tots los  de Egipte, que may no ho viren tos pares  
Ex 10,6  despuxs que nasquéran tro al die  de vuy.” E girà’s Farahó e no’ls  
Ex 10,7  Egipte. 7 E vinguéran los hòmens  de Egipte a Farahó, e diguéran a ell:  
Ex 10,11  açò demanes. E sempre fóran gitats  de la cara de Farahó. 12 E dix nostro  
Ex 10,11  E sempre fóran gitats de la cara  de Farahó. 12 E dix nostro Senyor a  
Ex 10,12  Moysès: –Sten ta mà sobre la terra  de Egipte, e vindran lagostas, e pugeran  
Ex 10,12  herba que sia romasa en la terra  de Egipte. 13 E stès Moysès la verga sobre 
Ex 10,13 stès Moysès la verga sobre la terra  de Egipte, e nostro Senyor manà un vent  
Ex 10,13 matí lo vent cremant atelà la terra  de Egipte ab las lagostas que hy aportà,  
Ex 10,14  14 qui pujaren sobre tota la terra  de Egipte [*], que may aytals fóran ni  
Ex 10,15  tot; e fou destroÿda tota la herba  de la terra e los fruyts dels arbres qui  
Ex 10,15 fruyts dels arbres qui éran romasos  de la pedre, axí que res [*] no hy romàs  
Ex 10,17  al Senyor Déu vostro que tolga  de mi aquesta mort. 18 E isqué Moysès de  
Ex 10,18  mi aquesta mort. 18 E isqué Moysès  de devant Farahó, e adorà nostre Senyor.  
Ex 10,19  aportà un vent fort gran qui venia  de ponent, e gità las lagostas en la Mar  
Ex 10,19  que no’n romàs neguna en la terra  de Egipte. 20 E endureý nostro Senyor lo  
Ex 10,20  20 E endureý nostro Senyor lo cor  de Farahó, e no lexà los fills de Yrrael.  
Ex 10,20  cor de Farahó, e no lexà los fills  de Yrrael. 21 E dix nostro Senyor a  
Ex 10,21 cel, e sían tenebres sobre la terra  de Egipte axí que’s palpen. 22 E stès  
Ex 10,22  fetas tenebres en tota la terra  de Egipte, axí que per III dies 23 negú no 
Ex 10,26  irà ab nós; no romandrà una ungle  de aquellas coses que ops són devant lo  
Ex 10,27  27 E endureý nostro Senyor lo cor  de Farahó, e no’ls volch lexar anar. 28 E 
Ex 10,28  28 E dix-li Farahó: –Pertex-te  de mi. Guarde’t que vuymés no veges la  
Ex 10,29  –Axí sia com has parlat. No veuré  de vuymés la tua cara. 11,Tit Capítol XV 1 
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Ex 11,1  –Encara tocaré Farahó e Egipte  de una plaga, e puxs lexar-vos-ha, e  
Ex 11,2  iscau. 2 Digues, donchs, als fills  de Yrrael, que l’hom deman a son amich, e 
Ex 11,2  e la fembra a sa veÿna, vaxells  de argent e d’or, 3 e darà nostro Senyor  
Ex 11,3  Moysès gran home e fort en terra  de Egipte devant los servents de Farahó e  
Ex 11,3 terra de Egipte devant los servents  de Farahó e devant lo poble. 4 E dix  
Ex 11,4  lo poble. 4 E dix Moysès als fills  de Yrrael: –Açò dix Déu a mi: “Anit  
Ex 11,5  tots los primers fills en terra  de Egipte, del primer fill de Farahó qui  
Ex 11,5 en terra de Egipte, del primer fill  de Farahó qui seu en la sua cadira, tro al 
Ex 11,5  la sua cadira, tro al primer fill  de la sua sirventa qui és en la mola, e  
Ex 11,6  6 E serà gran crit en la terra  de Egipte que may no n’hi hach aytal ne  
Ex 11,7  aytal ne haurà 7 entre los fills  de Yrrael, ne no ledrerà cha, d’hom tro  
Ex 11,8 pregar-m’han e diran: “Ix defora  de Egipte, tu e tot lo poble qui és sotmès 
Ex 11,9 si bé molts senyals se fan en terra  de Egipte. 10 E Moysès e Aron féran totas  
Ex 11,10  [*] e no lexà anar los fills  de Yrrael de sa terra. 12,Tit Capítol XVI  
Ex 11,10  e no lexà anar los fills de Yrrael  de sa terra. 12,Tit Capítol XVI 1 E nostro 
Ex 12,1 Senyor dix a Moysès e Aron en terra  de Egipte: 2 –Aquest mes és a vosaltres  
Ex 12,2  a vosaltres comensament dels mesos  de l’any, e serà primerament en los mesos 
Ex 12,2  e serà primerament en los mesos  de l’any. 3 Parlau a la companya dels  
Ex 12,3  3 Parlau a la companya dels fills  de Yrrael e dieu-los: “Al Xèn die de  
Ex 12,3 de Yrrael e dieu-los: “Al Xèn die  de aquest mes cascú pendrà un anyell de  
Ex 12,3  aquest mes cascú pendrà un anyell  de las ovellas e dels cabrits, per lus  
Ex 12,4 si per ventura no hy basten aquells  de la casa a menjar lo anyell, pendran son 
Ex 12,5 serà l’anyell sens màcula, mascle,  de I any. Segons aquesta costuma pendreu  
Ex 12,6  6 E stojar-l’heu tro al Xèn die  de aquest mes, e sacrificar-l’ha tota  
Ex 12,6 -l’ha tota la moltitut dels fills  de Yrrael al vespre. 7 E pendran de la sua 
Ex 12,7  de Yrrael al vespre. 7 E pendran  de la sua sanch, e posar-n’han sobre  
Ex 12,7  sobre las portas, en los limdars  de las cases a on lo menjaran. 8 [*]  
Ex 12,11  és Pascha, que vol dir “Passament  de nostro Senyor”. 12 »E passaré sobre la  
Ex 12,12  12 »E passaré sobre la terra  de Egipte [*], e feriré tots los primers  
Ex 12,12  tots los primers fills en terra  de Egipte, de l’home entrò a la pus sotil 
Ex 12,12  primers fills en terra de Egipte,  de l’home entrò a la pus sotil bístia, e  
Ex 12,12 bístia, e faré judicis en tots déus  de Egipte, que jo sóm Senyor. 13 E la  
Ex 12,13  destroescha quant feriré la terra  de Egipte. 14 E haureu aquest die en  
Ex 12,15  lo pa levat, aquella ànima parirà  de Yrrael, del primer die tro al setè. 16  
Ex 12,16 16 Lo primer die serà sant e honrat  de gran festa; lo VIIèn die serà honrat  
Ex 12,16  axí matex; e no fereu en ells res  de obra fora ço que tany a menjar. 17 [*]  
Ex 12,17  17 [*] e aquell die trauré la host  de Egipte, e guardareu aquest die en  
Ex 12,18  pa alís, e [*] al XXIèn die  de aquell mes, al vespre. 19 Per VII dies  
Ex 12,19  menjarà levat, la sua ànima perrà  de la casa de Yrrael, axí de los stranys  
Ex 12,19  la sua ànima perrà de la casa  de Yrrael, axí de los stranys com dels  
Ex 12,19  perrà de la casa de Yrrael, axí  de los stranys com dels privats naturals  
Ex 12,19  stranys com dels privats naturals  de la terra. 20 Res de levat no menjareu,  
Ex 12,20  naturals de la terra. 20 Res  de levat no menjareu, en vostres statges  
Ex 12,21  21 E apellà Moysès los [*] fills  de Yrrael e dix-los: –Anau e preneu una  
Ex 12,22  lo lindar e la una e l’altre post  de la porta, e negú de vosaltres no axirà  
Ex 12,22 e l’altre post de la porta, e negú  de vosaltres no axirà fora la porta de  
Ex 12,22 de vosaltres no axirà fora la porta  de casa tro al matí, 23 car passarà nostro 
Ex 12,23  sobre lo lindar e’n las posts  de ella, passarà la porta e no lexarà lo  
Ex 12,27 heu: “Lo sacrifici és del passament  de nostro Senyor, quant passà per las  
Ex 12,27  quant passà per las cases [*]  de Yrrael en Egipte e ferí los egipcians e 
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Ex 12,28  ’s e aorà. 28 E axíran los fills  de Yrrael [*] axí com havia manat nostro  
Ex 12,29 nit tots los primers fills en terra  de Egipte ferí nostro Senyor, del primer  
Ex 12,29 ferí nostro Senyor, del primer fill  de Farahó qui seya en la sua cadira, fins  
Ex 12,29  la sua cadira, fins al primer fill  de la cativa qui era en lo càrcer, e tots  
Ex 12,29 lo càrcer, e tots los primers fills  de las bísties. 30 E levà’s Farahó de  
Ex 12,30 de las bísties. 30 E levà’s Farahó  de nits, e tots sos servents e tota la  
Ex 12,30 e tots sos servents e tota la terra  de Egipte, e fou fet gran crit en Egipte,  
Ex 12,31  meu poble, vosaltres e los fills  de Yrrael, e anau-vos-en [*]; 32 e  
Ex 12,32  a nostro Senyor, axí com dèyau  de primer, e anau-vos-na e beneÿu-  
Ex 12,33 na e beneÿu-ma, 33 e treyeu-los  de Egipte. E cuytava’ls que isqués lo  
Ex 12,33  E cuytava’ls que isqués lo poble  de la terra yvàs, car deya: «Tots morim!»  
Ex 12,37  anaren-se’n los fills d’Irrael  de Ramasè en Socot, e éran prop de VIM  
Ex 12,37  de Ramasè en Socot, e éran prop  de VIM hòmens a peu, menys de fembras e d’ 
Ex 12,37  prop de VIM hòmens a peu, menys  de fembras e d’infants, 38 e altre poble  
Ex 12,39  farina que havían portada passada  de Egipte, e féran pans alizos sots la  
Ex 12,39 car los egipcians los costrenguéran  de axir [*]. 40 Lo star que féran los  
Ex 12,40 [*]. 40 Lo star que féran los fills  de Yrrael en Egipte fóran CCCCXXX anys; 41 
Ex 12,41 aquell matex die isqué tota la host  de nostro Senyor de Egipte. 42 E aquesta  
Ex 12,41 isqué tota la host de nostro Senyor  de Egipte. 42 E aquesta nit dèvan guardar  
Ex 12,42  nit dèvan guardar [*] los fills  de Yrrael en lurs generacions. 43 E dix  
Ex 12,43  e Aron: –Aquesta és la religió  de Pascha: »No’n menjarà [*] 44 ton  
Ex 12,46 una case serà menjat, e no portaràs  de las suas carns defora, ne trencharàs lo 
Ex 12,47 os. 47 »Tota la companya dels fills  de Yrrael farà açò. 48 E si negun palegrí  
Ex 12,48  palegrí vol passar e fer la Pascha  de nostro Senyor, primerament serà  
Ex 12,48  la costuma, e serà axí com natural  de la terra; e si no és circuncís, no’n  
Ex 12,51  die tregué nostro Senyor los fills  de Yrrael de la terra de Egipte ab la sua  
Ex 12,51  nostro Senyor los fills de Yrrael  de la terra de Egipte ab la sua fort mà  
Ex 12,51  los fills de Yrrael de la terra  de Egipte ab la sua fort mà per lurs  
Ex 13,2  vulva en los fills d’Irrael, axí  de hòmens com de bèsties, car totas coses  
Ex 13,2  fills d’Irrael, axí de hòmens com  de bèsties, car totas coses són mias. 3 E  
Ex 13,3  Moysès al poble: –Remembrau-vos  de aquest die en què isqués de Egipte e de 
Ex 13,3  -vos de aquest die en què isqués  de Egipte e de la casa de servitut, en què 
Ex 13,3  die en què isqués de Egipte e  de la casa de servitut, en què nostro  
Ex 13,3  què isqués de Egipte e de la casa  de servitut, en què nostro Senyor vos  
Ex 13,3  en què nostro Senyor vos tragué  de aquest loch en mà fort, que no mengeu  
Ex 13,4  vuy pa levat. 4 E †axit† lo mes  de las novellas messas. 5 Quant Déu vos  
Ex 13,5 haurà donada la terra del cananeu e  de l’heteu e de l’amoreu e de l’aveu e  
Ex 13,5  terra del cananeu e de l’heteu e  de l’amoreu e de l’aveu e del gebuzeu,  
Ex 13,5  e de l’heteu e de l’amoreu e  de l’aveu e del gebuzeu, que jurà a  
Ex 13,7  mes. 6 VII dies [*]. 7 [*] res  de levat no aparrà en tu ne en tots tos  
Ex 13,8 ’ns féu nostro Senyor quant isquem  de Egipte.” 9 E serà quax senyal en ta mà  
Ex 13,9  en tos ulls, axí com lig  de nostro Senyor tostemps en ta bocha, car 
Ex 13,9  ta bocha, car en mà fort te tragué  de Egipte; 10 e guarda aquest stament en  
Ex 13,10  aquest stament en temps stablit,  de dies en dies. 11 »E com nostro Senyor  
Ex 13,13  a nostro Senyor. 13 Lo primer fill  de l’aze rembràs per ovella, e si no’l  
Ex 13,13 auciuràs-lo tot; e lo primer fill  de l’home de tos fills rembràs ab preu.  
Ex 13,13 lo tot; e lo primer fill de l’home  de tos fills rembràs ab preu. 14 E quant  
Ex 13,14  mà fort nos tragué nostro Senyor  de Egipte, de la casa de servitut. 15  
Ex 13,14 nos tragué nostro Senyor de Egipte,  de la casa de servitut. 15 Quant Faraó  
Ex 13,14 nostro Senyor de Egipte, de la casa  de servitut. 15 Quant Faraó hach endureÿt  
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Ex 13,15  Senyor son fill primer en terra  de Egipte, del fill primer de l’hom tro  
Ex 13,15 en terra de Egipte, del fill primer  de l’hom tro al primer fill de las  
Ex 13,15 primer de l’hom tro al primer fill  de las bísties, e per ço sacrifich a  
Ex 13,16  ço car nostro Senyor nos ha trets  de Egipte en mà fort. 17 E per ço, quant  
Ex 13,17  lexat lo poble, amanà’ls Moysès  de la terra dels filisteus qui és prop,  
Ex 13,18  los fills d’Irrael pujaren armats  de la terra de Egipte. 19 E aportà Moysès  
Ex 13,18  Irrael pujaren armats de la terra  de Egipte. 19 E aportà Moysès los ossos de 
Ex 13,19  19 E aportà Moysès los ossos  de Josep ab si, per ço com havia conjurats 
Ex 13,19  ço com havia conjurats los fills  de Yrrael e dix: «Déu vos vesitarà; portau 
Ex 13,19  portau-vos-na los meus ossos  de aquí ab vosaltres.» 20 E anaren de  
Ex 13,20  de aquí ab vosaltres.» 20 E anaren  de Sochot e albergaren en Aram, en las  
Ex 13,20  en Aram, en las darreras parts  de la solea. 21 E nostro Senyor anave’ls  
Ex 13,21  anave’ls devant a mostrar la via,  de die en columpna de núvol e de nit en  
Ex 13,21  mostrar la via, de die en columpna  de núvol e de nit en columpna de foch, per 
Ex 13,21  via, de die en columpna de núvol e  de nit en columpna de foch, per ço que fos 
Ex 13,21  de núvol e de nit en columpna  de foch, per ço que fos capdell de la lur  
Ex 13,21  de foch, per ço que fos capdell  de la lur via. 22 E may no’ls fallí la  
Ex 13,22  22 E may no’ls fallí la columpna  de núvol de die, e de nit en semblansa de  
Ex 13,22  no’ls fallí la columpna de núvol  de die, e de nit en semblansa de foch,  
Ex 13,22  la columpna de núvol de die, e  de nit en semblansa de foch, devant tot lo 
Ex 13,22 núvol de die, e de nit en semblansa  de foch, devant tot lo poble de Yrrael.  
Ex 13,22  de foch, devant tot lo poble  de Yrrael. 14,Tit Capítol XVIII 1 E parlà  
Ex 14,2  a Moysès e dix: 2 –Parla als fills  de Yrrael que s’entórnan albergar dellà  
Ex 14,2 s’entórnan albergar dellà la regió  de Firoch, qui és entre Magelalum e la  
Ex 14,3  mar. 3 Car Farahó dirà dels fills  de Yrrael: “Costrets són en lo desert e la 
Ex 14,5 poble era fugit, e fou mudat lo cor  de Farahó e de sos servents sobre lo  
Ex 14,5  e fou mudat lo cor de Farahó e  de sos servents sobre lo poble, e  
Ex 14,7  si, 7 e amenà DC carretas triades  de tots los carros de Egipte, e los caps  
Ex 14,7 carretas triades de tots los carros  de Egipte, e los caps de tota la host. 8 E 
Ex 14,7  los carros de Egipte, e los caps  de tota la host. 8 E endureý nostro Senyor 
Ex 14,8  8 E endureý nostro Senyor lo cor  de Farahó, rey de Egipte, e encalsà los  
Ex 14,8 nostro Senyor lo cor de Farahó, rey  de Egipte, e encalsà los fills de Yrrael;  
Ex 14,8  rey de Egipte, e encalsà los fills  de Yrrael; e ells éran-na axits en alta  
Ex 14,9  mà. 9 E com los encalsassen los  de Egipte, trobaren-los prop de la mar;  
Ex 14,9  los de Egipte, trobaren-los prop  de la mar; e tota la cavallaria e los  
Ex 14,9  e tota la cavallaria e los carros  de Farahó e tota la host era en Opiroch,  
Ex 14,10  e los fills d’Irrael víran los  de Egipte aprés si, temeren-se fort e  
Ex 14,11  axí fer, que’ns traguessas  de Egipte? 12 ¿No és aquesta la paraula  
Ex 14,12 tu en Egipte, e dèyam: “Pertex-te  de nós e serviam los egipcians”? Car molt  
Ex 14,12  Car molt més val servir los  de Egipte que morir en aquest loch. 13 E  
Ex 14,13  i stau e vejau las grans coses  de nostro Senyor que ferà vuy, car los de  
Ex 14,13 nostro Senyor que ferà vuy, car los  de Egipte qui ara veheu jamés no’ls  
Ex 14,15  Per què crides? Digues als fills  de Yrrael que se’n vagen, 16 e tu leva la 
Ex 14,17  en sech. 17 E jo endureyré lo cor  de Farahó e dels egipcians que us  
Ex 14,18 e en sos cavallers, 18 e sabran los  de Egipte que jo sóm Senyor [*] 19 [*] qui 
Ex 14,19 [*] qui anava devant las albergades  de Yrrael. E anava ab ells ensemps una  
Ex 14,19  anava ab ells ensemps una culumpna  de nuu, e lexà los primers e 20 stech  
Ex 14,20  e 20 stech entre las albergades  de Egipte e las albergades d’Irrael, e  
Ex 14,20 los uns als altres per tot lo temps  de la nit. 21 E quant hach stès Moysès la  
Ex 14,22  los fills d’Irrael per mig  de la mar secha, que la aygüe era axí com  
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Ex 14,23  entraren aprés ells, [*] per mig  de la mar. 24 E era ja vengut lo matí, e  
Ex 14,24  guardà sobre las albergades dels  de Egipte per una columpna de foch [*], e  
Ex 14,24  dels de Egipte per una columpna  de foch [*], e ocís la host d’ells, 25 e  
Ex 14,25  host d’ells, 25 e girà las rodes  de las carretas e anaren al fons. E  
Ex 14,26  que tórnan las aygües quantre los  de Egipte, sobre lurs carretas e lus  
Ex 14,27  tornà al primer loch, e mentre los  de Egipte fugiren, las aygües los  
Ex 14,27  e nostro Senyor enclòs-los enmig  de las aygües. 28 [*] e cobriren las  
Ex 14,28  e los cavallers e tota la host  de Farahó que éran intrats en la mar, que  
Ex 14,29 d’ells no’n romàs. 29 E los fills  de Yrrael anaven per mig de la mar en  
Ex 14,29  los fills de Yrrael anaven per mig  de la mar en sech, e las aygües era quax  
Ex 14,30  30 E desliurà’ls nostro Senyor  de la mà dels egipcians aquell die, 31 e  
Ex 14,31  aquell die, 31 e víran los  de Egipte morts a la riba de la mar e la  
Ex 14,31 víran los de Egipte morts a la riba  de la mar e la gran plaga que havia Déu  
Ex 15,2 salut. Aquest és mon Déu e [*]; Déu  de mon pare, e jo axelsar-l’he. 3 E  
Ex 15,4 seu nom és Totpoderós. 4 Los carros  de Farahó e la sua host gità en la mar, e 
Ex 15,7  lo enamich, 7 e en la moltitut  de la tua glòria deposist los meus  
Ex 15,8  aygües fóran ajustades en spirit  de la tua fortalesa, e stech la ona del  
Ex 15,8  e ajustaren-sa los abís enmig  de la mar. 9 E dix lo enamich: «†Per si  
Ex 15,15  15 Adonchs fóran torbats los duchs  de Edom, e tremolament tench los forts de 
Ex 15,15  e tremolament tench los forts  de Moab; enfortiren-sa tots los stadans  
Ex 15,15  enfortiren-sa tots los stadans  de Canahan 16 e vingue sobre ell por en  
Ex 15,17  dintre i’ls plantaràs al munt  de la tua haretat, en lo teu ferm statge  
Ex 15,19  per tostemps [*], 19 car lo cavall  de Farahó ab sos carros e ab sos cavallers 
Ex 15,19  d’Irrael anaren per sech enmig  de la mar. 20 E aprés Maria profatitzà,  
Ex 15,20  20 E aprés Maria profatitzà, sor  de Moysès, ab l’alduf en la mà, e  
Ex 15,22 gità en la mar. 22 E aprés pertiren  de la Mar Roja e axiren al desert de  
Ex 15,22  de la Mar Roja e axiren al desert  de Suris. E anaren III dies per loch sol,  
Ex 15,23  e no podien beura las aygües  de Marach per ço com éran amargants, aon  
Ex 16,1  dels fills d’Irrael al desert  de Sur, qui és entre Helim e Sinaý, al  
Ex 16,1  XVèn die del segon mes que axiren  de Egipte. Capítol XXI 2 Tot lo poble de  
Ex 16,2  Egipte. Capítol XXI 2 Tot lo poble  de Yrrael murmurava quantre Moysès e Aron  
Ex 16,3  volguérem ésser morts per la mà  de nostro Senyor en la terra de Egipte,  
Ex 16,3  la mà de nostro Senyor en la terra  de Egipte, quant sèyam sobre las ollas e  
Ex 16,3 [*] sadollament. Per què’ns manist  de allà en aquest loch del desert, perquè  
Ex 16,6  Moysès e Aron a tots los fills  de Yrrael: –Al vespre sabreu que nostro  
Ex 16,6  que nostro Senyor vos ha tremès  de terra de Egipte, 7 e al matí veureu la  
Ex 16,6  Senyor vos ha tremès de terra  de Egipte, 7 e al matí veureu la glòria de 
Ex 16,7  7 e al matí veureu la glòria  de nostro Senyor. Quant nós, havem oÿt lo  
Ex 16,9  –Digues a l’ajustament dels fills  de Yrrael: “Acostau-vos devant nostro  
Ex 16,10  Aron a tota la companya dels fills  de Yrrael, reguardaren al desert, e la  
Ex 16,10  reguardaren al desert, e la glòria  de nostro Senyor aparech en una nuu. 11 E  
Ex 16,12  he las murmuracions dels fills  de Yrrael. Parla-los: “Al vespre  
Ex 16,12  carn e al matí vos sadollareu  de pa, car jo sóm lo Senyor Déu vostre.”  
Ex 16,13  fou fet vespre, e vinguéran tantas  de guatles que cobriren totas las tendas,  
Ex 16,13 matí hach una rosada blancha entorn  de las tendas. 14 E quant hach cubert la  
Ex 16,14  14 E quant hach cubert la cara  de la terra, aparech manut quax [*], en  
Ex 16,14  manut quax [*], en semblansa  de gelada sobre la terra. 15 E quant ho  
Ex 16,15  E quant ho haguéran vist los fills  de Yrrael diguéran [*], que vol dir: «Què  
Ex 16,16  per cascun cap, segons lo nombre  de vostres ànimas qui stan en lo  
Ex 16,17  [*]. 17 E féran-ho axí los fills  de Yrrael e culliren-na, uns més e  
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Ex 16,18 menys, 18 e masuraven-lo a masura  de gòmor; e aquell qui més n’havia no n’ 
Ex 16,19  19 E dix-los Moysès: –Negú  de vosaltres no n’stoig al sendemà. 20 E  
Ex 16,20  sendemà, e podrí’s tot e fou ple  de vèrmens; e irà’s Moysès quantre ells.  
Ex 16,25 –Menjau vuy aquell, car dissapte és  de nostro Senyor. No’n trobarà hom vuy al 
Ex 16,26 ne haveu cullit, lo VII és dissapte  de nostro Senyor, e per ço no n’hi  
Ex 16,29  stiga en sa tenda e negú no isca  de son loch al VIIèn die. 30 [*] 31 E  
Ex 16,31  e era axí com a sament blancha  de soliandre, e lo seu tast semblant a [*] 
Ex 16,32  nostro Senyor: “Umpliu una masura  de aquella, e sia guardada en las  
Ex 16,32 ·ls nodrí al desert quant fos trets  de Egipte.” 33 E dix Moysès a Aron: –Prin  
Ex 16,33  a Aron: –Prin un vaxell e met-hi  de la magna aytant com ne pot pendre una  
Ex 16,35  tabernacle stojada. 35 E los fills  de Yrrael menjaren magna per XXXX anys tro 
Ex 16,35  en la terra bona per star, e  de aquest menjar fóran nodrits tro que  
Ex 16,35  tro que tocharen las pertides  de Canahan. 36 E gòmor, ço és, una de  
Ex 16,36  de Canahan. 36 E gòmor, ço és, una  de aquellas masuras, [*] fou stojada a las 
Ex 17,1  XXII 1 Tota la moltitut dels fills  de Yrrael anaren al desert de Sím per lurs 
Ex 17,1  fills de Yrrael anaren al desert  de Sím per lurs statges, segons la paraula 
Ex 17,1 per lurs statges, segons la paraula  de nostro Senyor, [*] albergaren en  
Ex 17,3  e dix: –Per què’ns feras exir  de Egipte? ¿Perquè auciessas a nós e a  
Ex 17,3  a nostros fills e a nostro bestiar  de set? 4 E cridà Moysès a nostro Senyor e 
Ex 17,5  lo poble e pren ab tu los fills  de Yrrael, e la verga ab què ferist lo  
Ex 17,6 ·t mostraré allí devant tu la pedra  de Horep, e feriràs sobre la pedra e axirà 
Ex 17,6  -ho Moysès axí devant los vells  de Yrrael, 7 e apellà lo nom de aquell  
Ex 17,7  vells de Yrrael, 7 e apellà lo nom  de aquell loch «Temptació» per la baralla  
Ex 17,9 a la sima del munt e hauré la verga  de Déu en la mia mà. 10 E féu Josuè axí  
Ex 17,12  Amalech vensia. 12 E las mans  de Moysès éran faxugues e passants, e  
Ex 17,12  Aron e Hur sostenían las suas mans  de la una part e de l’altre, e las suas  
Ex 17,12  las suas mans de la una part e  de l’altre, e las suas mans no s’  
Ex 17,14  a Moysès: –Scriu açò en lo Libre  de remembrament, e liura-ho en las  
Ex 17,14  e liura-ho en las orellas  de Josuè, car jo destroviré la mamòria de  
Ex 17,14 Josuè, car jo destroviré la mamòria  de Amalech dejús lo cel. 15 E edifichà  
Ex 17,16  axelsant», e dix: 16 –Car la mà  de nostro Senyor e la batalla de Déu serà  
Ex 17,16 la mà de nostro Senyor e la batalla  de Déu serà quantre Amalech per totas  
Ex 18,1  1 Quant hach oÿt Getró, sacerdot  de Median, sogre de Moysès, tot ço que  
Ex 18,1  Getró, sacerdot de Median, sogre  de Moysès, tot ço que havia fet nostro  
Ex 18,1 car nostro Senyor havia tret Yrrael  de Egipte, 2 pres Sephorà muller de  
Ex 18,2  de Egipte, 2 pres Sephorà muller  de Moysès, que havia lexada, 3 e II fills  
Ex 18,4 pare, ajudador meu, m’ha desliurat  de glay de Farahó». 5 E vench Getró, sogre 
Ex 18,4  meu, m’ha desliurat de glay  de Farahó». 5 E vench Getró, sogre de  
Ex 18,5  de Farahó». 5 E vench Getró, sogre  de Moysès, e sos fills e sa muller a  
Ex 18,5  a on era albergat prop lo munt  de Déu, 6 e menà a Moysès e dix: –Jo, ton  
Ex 18,7  -sa la un a l’altre ab paraules  de pau. E quant fou intrat en la tenda, 8  
Ex 18,8  fet [*] als egipcians per amor  de Yrrael, e tot lo treball que li  
Ex 18,9  e alegrats. 9 E alegrà’s Getró  de tots los béns que Déu havia fets a  
Ex 18,9  a Yrrael, per ço car lo havia tret  de la mà dels egipcians, 10 e dix: –Beneÿt 
Ex 18,10  sia nostro Senyor qui us desliurà  de la mà de Farahó e qui us desliurà de la 
Ex 18,10  Senyor qui us desliurà de la mà  de Farahó e qui us desliurà de la mà dels  
Ex 18,10  la mà de Farahó e qui us desliurà  de la mà dels egipcians lo seu poble. 11  
Ex 18,12  ells. 12 E oferí Getró, lo sogre  de Moysès, holocausts a nostro Senyor. E  
Ex 18,12 E aparellaren Aron e tots los vells  de Yrrael que menjassen pa devant Déu. 13  
Ex 18,15  poble ve a mi qui demana sentència  de Déu, 16 e si’ls sdevé neguna contesa,  
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Ex 18,16 ells e que’ls mostre los menaments  de Déu e las suas ligs. 17 E ell respòs:  
Ex 18,20 Déu li diu, 20 e mostre al poble ço  de què ell se clama, i la costum de  
Ex 18,20 ço de què ell se clama, i la costum  de honrar, e la carrera per on deven anar, 
Ex 18,21 la obre que fassen. 21 Donchs, tria  de tot lo poble hòmens poderosos i tements 
Ex 18,21  d’ells los uns que sían senyors  de XXX, los altres de C, e altres de L, e  
Ex 18,21 que sían senyors de XXX, los altres  de C, e altres de L, e altres de X, 22 qui 
Ex 18,21  de XXX, los altres de C, e altres  de L, e altres de X, 22 qui jutgen lo  
Ex 18,21  de C, e altres de L, e altres  de X, 22 qui jutgen lo poble tostemps, e  
Ex 18,23 si açò fas, compliràs los manaments  de Déu e poràs soferir los seus manaments, 
Ex 18,25  manat, 25 e trià hòmens nobles  de tot Yrrael, e stablí’ls prínceps del  
Ex 18,25  ’ls prínceps del poble, los uns  de XXX, e los altres de C, e los altres de 
Ex 18,25 poble, los uns de XXX, e los altres  de C, e los altres de L, e los altres de  
Ex 18,25  e los altres de C, e los altres  de L, e los altres de X, 26 qui jutjaven  
Ex 18,25  C, e los altres de L, e los altres  de X, 26 qui jutjaven lo poble tostemps, e 
Ex 19,1 al tercer mes quant fou axit Yrrael  de la terra de Egipte [*] venguéran al  
Ex 19,1  quant fou axit Yrrael de la terra  de Egipte [*] venguéran al deser de Sinaý  
Ex 19,1  de Egipte [*] venguéran al deser  de Sinaý 2 quant anaren en Ripidí [*], e  
Ex 19,2  e aquí fichà Yrrael sas tendas  de la regió del munt. 3 E Moysès pujà a  
Ex 19,3  e dix-li: –Açò diràs a la casa  de Jacob e denuncieràs als fills d’  
Ex 19,4  com vos he aportats sobre las ales  de las àguilas i us he a mi prezos. 5 Si  
Ex 19,6 las paraulas que parlaràs als fills  de Yrrael. 7 E vench Moysès e apellà los  
Ex 19,9  Senyor: –Jo vendré a tu en scurina  de nuu per ço que oja lo poble, e parlaré  
Ex 19,11  devant tot lo poble sobre lo munt  de Sinaý. 12 E stabliràs térmans al poble  
Ex 19,12  al munt ne toqueu las pertidas  de tot aquell, e qui tocharà lo munt  
Ex 19,17  amenat Moysès devant Déu del loch  de las albergades, stiguéran al peu del  
Ex 19,17  stiguéran al peu del munt  de Sinaý. 18 E fumava per ço com nostro  
Ex 19,23  –No porà pujar lo poble al munt  de Sinaý, car tu conjurist e has manat e  
Ex 20,2  2 –Jo sóm Déu teu qui’t traguí  de terra de Egipte, de la casa de  
Ex 20,2  sóm Déu teu qui’t traguí de terra  de Egipte, de la casa de servitut. 3 »No  
Ex 20,2  qui’t traguí de terra de Egipte,  de la casa de servitut. 3 »No hauràs déus  
Ex 20,2  de terra de Egipte, de la casa  de servitut. 3 »No hauràs déus stranys  
Ex 20,5  en la terça e quarta generació  de aquells qui m’aÿraven, 6 e qui hauré  
Ex 20,17 testimoni. 17 »No cobejaràs la case  de ton proÿsme [*], ni lo servent ni la  
Ex 20,18  qui fumava, e spaordits stiguéran  de luny. 19 E diguéran a Moysès: –Parla tu 
Ex 20,22  a Moysès: –Açò diràs als fills  de Yrrael: “Vosaltres haveu vist que Déu  
Ex 20,23  23 No fareu devant Déu altar  de argent ni déu d’or; 24 de terra lo  
Ex 20,24  altar de argent ni déu d’or; 24  de terra lo fareu e oferreu sobre aquell  
Ex 20,25  beneyr-t’he. 25 »E si fas altar  de pedre, no’l ma edificharàs de pedres  
Ex 20,25  de pedre, no’l ma edificharàs  de pedres trencades, e si levas ton  
Ex 21,2  anys te servirà; al VII any axirà  de grat. 3 Ab aytal vestidura n’ischa ab  
Ex 21,4 fillas, la fembra e los fills seran  de son senyor, e ell axirà ab son vestir.  
Ex 21,8  axir; 8 e si desplau als ulls  de son senyor a qui serà liurada, lexar- 
Ex 21,10 no li negarà sos vestits ni lo preu  de castadat. 11 Si aquestas III coses no  
Ex 21,11  Si aquestas III coses no fa, axirà  de grat sens haver. 12 »E qui ferirà home  
Ex 21,13 aquell qui no l’haurà aguaytat mas  de ventura l’haurà trobat, o Déu l’haurà 
Ex 21,14  auciurà son proÿsme per aguayt,  de mon altar lo arrencaràs e morrà. 15 E  
Ex 21,15  ferirà son pare o sa mare, muyra  de mort. 16 E qui furtarà home e’l vendrà 
Ex 21,22  afoll, e ella viurà, haurà aytant  de dan com lo marit †e manera† de la  
Ex 21,22  de dan com lo marit †e manera†  de la fembra e los àrbitres jutgeran. 23 E 
Ex 21,28 serà mort ab pedres e no menig negú  de sa carn, mas lo senyor del bou no haurà 
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Ex 21,29 mal. 29 E si lo bou haurà acostumat  de ferir, d’hir o de l’altre ensà, e han 
Ex 21,29  haurà acostumat de ferir, d’hir o  de l’altre ensà, e han amonestat son  
Ex 21,32  o serventa, darà XXX besants  de argent al senyor, e lo bou serà mort ab 
Ex 21,34  e hy chau bou o aze, 34 lo senyor  de la sija o sisterna retrà lo preu de las 
Ex 21,34 de la sija o sisterna retrà lo preu  de las bísties, e ço qui hy morrà serà  
Ex 22,2  2 E si és ladre qui trench casa  de nits e hy és trobat, e prenga nafre e  
Ex 22,8  ho retrà. 8 Si s’amaga, lo senyor  de la case ajustar-s’ha a ells e jurerà 
Ex 22,8  e jurerà que no stès sa mà en cose  de son proÿsme, 9 en engan en bou ni en  
Ex 22,11  ells que no serà en sa mà la cose  de son proÿsme, e rebrà lo senyor lo  
Ex 22,13  senyor. 13 E si porta cose menjada  de bístia, aquell ho smenarà. 14 »Qui  
Ex 22,14  14 »Qui demanarà a son proÿsme  de aquestas coses a préstich e serà  
Ex 22,17  -la per muller. 17 E si lo pare  de la verja no la hy vol dar, retrà-li  
Ex 22,17  -li lo haver segons la manera  de l’axovar que las vèrgens han acostumat 
Ex 22,17  que las vèrgens han acostumat  de pendre. 18 »Aquells qui mal feran no  
Ex 22,19 visquen. 19 »E qui jaurà ab bístia,  de mort morrà. 20 »E qui sacrificarà los  
Ex 22,21  car vosaltres fos stranys en terra  de Egipte. 22 »No noureu a vídua ni a  
Ex 22,26  ab usures. 26 »E si prens panyora  de ton proÿsme son vestir, ans que lo sol  
Ex 22,27  hy, 27 car aquell és sol lo vestir  de sa carn de què’s cobre e no n’ha  
Ex 22,27  aquell és sol lo vestir de sa carn  de què’s cobre e no n’ha altre ab què’s 
Ex 22,28  oyr-l’he [*]. 28 »No diràs mal  de Déu ni dels prínceps, ni no maleyràs  
Ex 22,29  tarderàs tas ofertas, los delmes  de tas promíssias. Lo primer nat de tos  
Ex 22,29  de tas promíssias. Lo primer nat  de tos fills ma deràs, 30 e de bous e de  
Ex 22,30  nat de tos fills ma deràs, 30 e  de bous e de ovellas axí matex feràs: VII  
Ex 22,30  tos fills ma deràs, 30 e de bous e  de ovellas axí matex feràs: VII dies sia  
Ex 23,1  Capítol XXVIII 1 »No rebràs veu  de monsónega ni untaràs la mà per ço que  
Ex 23,2  a fer mal, ne en juý a santència  de molts per ço que pertesques de veritat. 
Ex 23,2  de molts per ço que pertesques  de veritat. 3 A pobre no hauràs mercè en  
Ex 23,4  en judici. 4 »Si acorres al bou  de ton amich o aze arrant, amena’l [*]. 5 
Ex 23,9  e vosaltres fos palagrins en terra  de Egipte. 10 »E VI anys sembraràs ta  
Ex 23,12  rapòs ton bou e ton aze e lo fill  de ta serventa e l’estrany. 13 »Tot ço  
Ex 23,13  dels déus stranys ni no’ls oireu  de vostra bocha. 14 »III vegades cascun  
Ex 23,15  al temps del mes [*] quant axís  de Egipte. E no aparràs devant mi buyt. 16 
Ex 23,16  mi buyt. 16 »E la festa del mes  de la tua obra primera que salveràs al  
Ex 23,16  »E la festa primera a la axida  de l’any, quant hauràs ajustats tots los  
Ex 23,18  lo Senyor Déu. 18 »No sacrificaràs  de sobre levat sanch de ton sacrifici, ne  
Ex 23,18  sacrificaràs de sobre levat sanch  de ton sacrifici, ne romandrà lo grex de  
Ex 23,18  ton sacrifici, ne romandrà lo grex  de la tua festa tro al matí. 19 E las  
Ex 23,19  19 E las promíssias dels blats  de la tua casa porteràs en casa del Senyor 
Ex 23,19 Déu teu. »E no couràs cabrit ab let  de sa mare. 20 »Jo’t trematré mon àngel,  
Ex 23,25  e a tas aygües, e levaré malaltia  de tu 26 e de ta terra. No serà malaltia  
Ex 23,26  e levaré malaltia de tu 26 e  de ta terra. No serà malaltia ni  
Ex 23,26  gemagament; jo compliré lo nombre  de tos jorns. 27 »La mia por manaré devant 
Ex 23,27  tot lo poble a qui tu vendràs, e  de tots tos enamichs gitaràs los costats,  
Ex 23,29  tu intres. 29 »Jo los seré devant  de cara de I any per ço que la terra no  
Ex 23,29  29 »Jo los seré devant de cara  de I any per ço que la terra no sia  
Ex 23,31  la terra. 31 »E posaré tos térmans  de la Mar Roja entrò a la mar dels  
Ex 23,31  en vostras mans los habitadors  de la terra e los cessaré devant  
Ex 24,1  e LXX dels encians, e adorareu  de luny. 2 E sol Moysès muntà a Déu, e  
Ex 24,3  e dix-los totas las paraulas  de nostro Senyor Déu e tots los  
Ex 24,3  a una veu: –Tots los manaments  de Déu farem. 4 E Moysès scriví totas las  
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Ex 24,4  E Moysès scriví totas las paraulas  de Déu, e levà’s matí e edifichà altar al 
Ex 24,6  6 E Moysès pres †las ventrades†  de la part de la sanch [*], e l’altre  
Ex 24,6  pres †las ventrades† de la part  de la sanch [*], e l’altre scampà sobre  
Ex 24,7  sobre l’altar. 7 E pres la carta  de la covinensa e legí-la devant tot lo  
Ex 24,8  poble e dix: –Aquesta és la sanch  de la covinensa que féu Déu ab vosaltres  
Ex 24,9  e Nadap e Abiüd e LXX dels vells  de Yrrael, 10 e viren lo Déu de Yrrael, e  
Ex 24,10  vells de Yrrael, 10 e viren lo Déu  de Yrrael, e staven sots sos peus, quax  
Ex 24,10  e staven sots sos peus, quax obra  de safir de pedre e quax cel com és cerè  
Ex 24,10  sots sos peus, quax obra de safir  de pedre e quax cel com és cerè 11 sobre  
Ex 24,11 qui luny s’éran partits dels fills  de Yrrael, e mès la sua mà e veeren Déu e  
Ex 24,12  munt e sta allà, e daré’t taulas  de pedre e la ley e los manaments que he  
Ex 24,12  per ço que’ls ensenys als fills  de Yrrael. 13 E levaren-se Moysès e  
Ex 24,13 son ministre, e pujà Moysès al munt  de Déu, 14 e dix als vells: –Sperau-vos  
Ex 24,16  e al VIIèn die apellà’l del mig  de la calija. 17 E era la ballesa de la  
Ex 24,17  de la calija. 17 E era la ballesa  de la glòria de nostro Senyor casi foch  
Ex 24,17  17 E era la ballesa de la glòria  de nostro Senyor casi foch cremant sobre  
Ex 24,17  sobre lo munt devant los fills  de Yrrael. 18 E intrà Moysès [*] e pujà al 
Ex 25,2  las promíssias, e pendreu-las  de tot hom qui de grat las ofer. 3  
Ex 25,2  e pendreu-las de tot hom qui  de grat las ofer. 3 Aquestas coses són que 
Ex 25,4  II vegades tenyda, e bis e pells  de cabres 5 e pells de moltons rubrichades 
Ex 25,5  e bis e pells de cabres 5 e pells  de moltons rubrichades e pells de jacint,  
Ex 25,5  de moltons rubrichades e pells  de jacint, e lenya de setim, 6 e oli e  
Ex 25,5  e pells de jacint, e lenya  de setim, 6 e oli e alum e ensens e  
Ex 25,6 e alum e ensens e ungüent e timiama  de bona odor, 7 e pedres oniquines dobles  
Ex 25,9  d’ells, 9 segons tota semblansa  de tabernacle que jo t’amostraré de fer e 
Ex 25,9  de tabernacle que jo t’amostraré  de fer e los vaxells en honor d’ell. »E  
Ex 25,10  fereu 10 aquella archa: del fust  de setim qui haja de fons II colzos e mig, 
Ex 25,10  archa: del fust de setim qui haja  de fons II colzos e mig, d’ample [*] e  
Ex 25,12  e posar-los-has en IIII angles  de la archa: II sercles haja en la un  
Ex 25,13  en l’altre. 13 E feràs forrallats  de fust de setim, e cobrir-los-has d’ 
Ex 25,13  13 E feràs forrallats de fust  de setim, e cobrir-los-has d’or, 14 e 
Ex 25,14  per los forats qui seran al costat  de la archa perquè sia portada en aquells, 
Ex 25,17 na trauran. 16 [*] 17 »[*] e tendrà  de longuesa II colsos e mig, e d’ample I  
Ex 25,18 e mig. 18 E feràs II xerubins d’or  de la una e de l’altre part de l’oracle; 
Ex 25,18 feràs II xerubins d’or de la una e  de l’altre part de l’oracle; 19 lo un  
Ex 25,18  d’or de la una e de l’altre part  de l’oracle; 19 lo un xerubín serà en l’ 
Ex 25,22  lo cobertor, ço és a saber, enmig  de II xerubins qui seran sobre la archa  
Ex 25,22 seran sobre la archa del testimoni,  de totas coses que manaré per tu als fills 
Ex 25,23  Irrael. 23 »E feràs taula del fust  de setim, qui haurà II colzos de lonch, e  
Ex 25,23  fust de setim, qui haurà II colzos  de lonch, e d’ample I colzo, e d’alt I  
Ex 25,24  has ab or molt pur. E feràs entorn  de aquella una orla d’or 25 e una corona  
Ex 25,25 una orla d’or 25 e una corona alta  de IIII dits [*]. 26 E aparellaràs IIII  
Ex 25,26  -los-has en los IIII cantons  de aquella taula en cascun peu; 27 sa  
Ex 25,28 E aquells forrellats feràs del fust  de setim e environar-los-has d’or per 
Ex 25,29 en què deven oferir los sacrificis,  de or pur. 30 E posaràs sobre la taula  
Ex 25,31  canalobres d’or net, las branques  de aquells e canons e anaps, pedres  
Ex 25,32  VI canons axiran dels costats, III  de la un costat e III de l’altre; 33 ab  
Ex 25,32  costats, III de la un costat e III  de l’altre; 33 ab III forats qui sían a  
Ex 25,33  33 ab III forats qui sían a manera  de nou en cascuns dels canons, e las  
Ex 25,33  e III semblants anaps a manera  de nou, e en l’altre canó, sperulles e  
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Ex 25,33  e liris. Aquesta serà la obra  de VI canons que partiran devant l’asta,  
Ex 25,34  seran IIII anaps en manera  de nou, sperulles e rodanxes per sengles  
Ex 25,35  qui ensemps VI són, prosseynt  de la una brancha. 36 E las sperulles e  
Ex 25,36  36 E las sperulles e los canons  de aquell seran tots ab martell stoserats  
Ex 26,1 tabernacle axí serà fet: X cortinas  de bis retort, e jacint e porpre e cotó e  
Ex 26,1 dues voltas tenyda, veriades e obre  de agulla la faràs. 2 La longuesa de una  
Ex 26,2  de agulla la faràs. 2 La longuesa  de una cortina haurà XXVIII colzades [*];  
Ex 26,2  cortina haurà XXVIII colzades [*];  de una masura seran totas 3 les V  
Ex 26,4 semblant se ajustaran 4 ab V cordes  de seda al costat, e al cap de las  
Ex 26,4  cordes de seda al costat, e al cap  de las cortinas haurà cordes perquè las  
Ex 26,5  que baga quantra baga vinguen  de la una a l’altre [*] se puguen adobar. 
Ex 26,6  anells d’or ab los quals los vels  de las cortines se puguen ajustar perquè  
Ex 26,7  7 »E feràs XI cortines o sagues  de salici per cobrir lo terrat del  
Ex 26,8  cobrir lo terrat del tabernacle 8  de longuesa la una saga †obra† haurà XXX  
Ex 26,8  ample IIII; e serà agual la masura  de la una e de l’altre. 9 De las quals V  
Ex 26,8  e serà agual la masura de la una e  de l’altre. 9 De las quals V ne ajustaràs 
Ex 26,10  10 E feràs L bagues en la vora  de una saga perquè’s puguen ajustar ab l’ 
Ex 26,11 l’altre [*]. 11 L fermays o botons  de matall ab los quals sían ajustades las  
Ex 26,11 sían ajustades las bagues, e fasses  de tot un cobriment. 12 E ço qui romandrà  
Ex 26,12  ço és, la un vel qui és pus ample,  de la mitat d’ell cobriràs lo derrer cap  
Ex 26,13  tabernacle, 13 e I colzo penjarà  de una part e l’altre qui és pus en  
Ex 26,14  14 E feràs un altre cubert  de pells de moltons robricades, e sobre  
Ex 26,14 14 E feràs un altre cubert de pells  de moltons robricades, e sobre aquest,  
Ex 26,14  e sobre aquest, altre cobriment  de pells de jasint. 15 »E feràs taulas qui 
Ex 26,14  aquest, altre cobriment de pells  de jasint. 15 »E feràs taulas qui stiguen  
Ex 26,15  l’altar del tabernacle del fust  de setim, 16 que cascuna haja X colzades  
Ex 26,16  16 que cascuna haja X colzades  de longuesa, e de altesa una colzada e  
Ex 26,16  haja X colzades de longuesa, e  de altesa una colzada e mija. 17 E al  
Ex 26,17  una colzada e mija. 17 E al costat  de la taula II encastadures sían fetas ab  
Ex 26,26  [*] 26 »E feràs forellats del fust  de setim V, per ço que tenguen las taulas  
Ex 26,28  [*], 28 e aquells qui seran mesos  de aquell matex nombre per mig las taulas  
Ex 26,28  matex nombre per mig las taulas  de la part de ssus tro a l’altre. 29 E  
Ex 26,28  per mig las taulas de la part  de ssus tro a l’altre. 29 E aquellas  
Ex 26,29  forrallats las taulas, e cobriràs  de launes d’or. 30 E’regiràs lo  
Ex 26,31 munt és demostrat. 31 »E feràs vela  de jassint e de porpre e de cotó per II  
Ex 26,31  31 »E feràs vela de jassint e  de porpre e de cotó per II vegades tint,  
Ex 26,31 feràs vela de jassint e de porpre e  de cotó per II vegades tint, de bis retort 
Ex 26,31  e de cotó per II vegades tint,  de bis retort ab obre de agulla e test de  
Ex 26,31 vegades tint, de bis retort ab obre  de agulla e test de bella vanetat, 32 e  
Ex 26,31 bis retort ab obre de agulla e test  de bella vanetat, 32 e aparellaràs devant  
Ex 26,32  devant IV colones del fust  de setim. Aquellas seran deurades e hauran 
Ex 26,34  partits. 34 »E posats los sants  de nostro Senyor sobre l’archa del  
Ex 26,35  canalobre [*], car la taula starà  de la part d’aguiló. 36 »E feràs tenda a  
Ex 26,36  tenda a l’intrant del tabernacle,  de jassint e de porpre e de cotó II  
Ex 26,36  del tabernacle, de jassint e  de porpre e de cotó II vegades tenyt e de  
Ex 26,36  de jassint e de porpre e  de cotó II vegades tenyt e de bis retort  
Ex 26,36 porpre e de cotó II vegades tenyt e  de bis retort per obre d’egulla. 37 E las 
Ex 26,37 egulla. 37 E las V colones del fust  de setim deureràs, e devant ellas aduran  
Ex 26,37  los caps d’or e los fonaments  de aram. 27,Tit Capítol XXXII 1 »E feràs  
Ex 27,1  Capítol XXXII 1 »E feràs l’altar  de fust de setim, qui haurà V colsos de  
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Ex 27,1  XXXII 1 »E feràs l’altar de fust  de setim, qui haurà V colsos de longuesa e 
Ex 27,1  fust de setim, qui haurà V colsos  de longuesa e altres tants de amplesa, e  
Ex 27,1 V colsos de longuesa e altres tants  de amplesa, e serà codrat, e III colzos de 
Ex 27,1  e serà codrat, e III colzos  de altesa. 2 [*] e cobriràs-lo de aram.  
Ex 27,2  de altesa. 2 [*] e cobriràs-lo  de aram. 3 E feràs dejús d’ell calderas  
Ex 27,4  vaxells d’aram; 4 e una grazala  de aram en lo loch d’arret e’n [*] IIII  
Ex 27,4  e’n [*] IIII angles IIII anells  de aram, 5 e posar-los-has sobre la  
Ex 27,5  5 e posar-los-has sobre la ara  de l’altar, e serà la grazala enmig de l’ 
Ex 27,5  l’altar, e serà la grazala enmig  de l’altar. 6 E feràs dos forrellats en  
Ex 27,6 E feràs dos forrellats en l’altar,  de fust de setim, los quals cobriràs de  
Ex 27,6 dos forrellats en l’altar, de fust  de setim, los quals cobriràs de launas de  
Ex 27,6  fust de setim, los quals cobriràs  de launas de aram, 7 e metràs-los per  
Ex 27,6 setim, los quals cobriràs de launas  de aram, 7 e metràs-los per sercles, e  
Ex 27,7 e metràs-los per sercles, e seran  de la un e de l’altre costat de l’altar  
Ex 27,7 los per sercles, e seran de la un e  de l’altre costat de l’altar per ell a  
Ex 27,7 seran de la un e de l’altre costat  de l’altar per ell a portar; 8 que no  
Ex 27,8  no serà gens macís, abans serà tou  de dins, axí com és a tu en lo munt  
Ex 27,9  ves migjorn, e seran las tendes  de bis retort. En un costat tindrà C  
Ex 27,9  En un costat tindrà C colzos  de lonch, 10 e XX colones ab atrestants  
Ex 27,10  XX colones ab atrestants fonaments  de aram, qui hauran los caps d’argent e  
Ex 27,11  11 Axí matex al costat  de aguiló haurà tendas en longuesa de C  
Ex 27,11  de aguiló haurà tendas en longuesa  de C colzos, e XX colonas, e los fonaments 
Ex 27,11  e XX colonas, e los fonaments  de aram, e los caps d’argent ab lurs  
Ex 27,14  L colzos, 14 en què haurà tendes  de XXXX colzos [*]. 15 [*] e III colones e 
Ex 27,16  intrant del palau ferà hom tendes  de XX colzos, de jacint e de porpre e de  
Ex 27,16 palau ferà hom tendes de XX colzos,  de jacint e de porpre e de cotó II vegades 
Ex 27,16  tendes de XX colzos, de jacint e  de porpre e de cotó II vegades tenyt e de  
Ex 27,16  XX colzos, de jacint e de porpre e  de cotó II vegades tenyt e de bis retort  
Ex 27,16 porpre e de cotó II vegades tenyt e  de bis retort de obre d’agulla, e haurà  
Ex 27,16  II vegades tenyt e de bis retort  de obre d’agulla, e haurà IIII colones ab 
Ex 27,17  del palau seran vestidas entorn  de launes d’argent e de caps de argent e  
Ex 27,17  entorn de launes d’argent e  de caps de argent e fondaments de aram. 18 
Ex 27,17  de launes d’argent e de caps  de argent e fondaments de aram. 18 Lo  
Ex 27,17  e de caps de argent e fondaments  de aram. 18 Lo palau tendrà de longuesa C  
Ex 27,18  de aram. 18 Lo palau tendrà  de longuesa C colzos [*], e serà de bis  
Ex 27,18  de longuesa C colzos [*], e serà  de bis retort e hauran fondaments de aram. 
Ex 27,18  de bis retort e hauran fondaments  de aram. 19 E tots los vaxells del  
Ex 27,19  tots los uzos e sirmònies; e feràs  de aram los forrellats d’ell axí com del  
Ex 27,20 com del palau. 20 »E mana als fills  de Yrrael que t’aporten oli de olives  
Ex 27,20  fills de Yrrael que t’aporten oli  de olives pur, que sia fet a molí, per ço  
Ex 28,1  ab sos fills del mig dels fills  de Yrrael, Aron, Nadap, Abiüd e Aletzàs e  
Ex 28,1  e Thamar, per ço que usen a mi  de sacerdoci. 2 E faràs vestidura santa a  
Ex 28,3  3 E parlaràs a tots los savis  de cor e complits de spirit de saviesa que 
Ex 28,3  a tots los savis de cor e complits  de spirit de saviesa que fassen vestidures 
Ex 28,3  savis de cor e complits de spirit  de saviesa que fassen vestidures a Aron en 
Ex 28,4  ressional sobre lo muscle, gonella  de li streta, e sidarim e braguer. E feran 
Ex 28,4  e a sos fills, per ço que usen  de sacerdoci a mi. 5 E pendran or e jacint 
Ex 28,7  un ajustades en los altres costats  de las sumitats e que’s tornen en u. 8 E  
Ex 28,8 aquella texidura e tota la verietat  de la obre serà d’or e de jacint e de  
Ex 28,8 la verietat de la obre serà d’or e  de jacint e de porpre e de cotó tint e de  
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Ex 28,8 de la obre serà d’or e de jacint e  de porpre e de cotó tint e de bis retort.  
Ex 28,8  d’or e de jacint e de porpre e  de cotó tint e de bis retort. 9 »E pendràs 
Ex 28,8 jacint e de porpre e de cotó tint e  de bis retort. 9 »E pendràs II pedras  
Ex 28,9  en aquellas los noms dels fills  de Yrrael, 10 VI noms en una e VI en  
Ex 28,10  una e VI en altre, segons l’orde  de lur nativitat. 11 Per obra entratellada 
Ex 28,11  obra entratellada e entratelladura  de pedra posa, e entratellar-los-has  
Ex 28,11 -los-has per los noms dels fills  de Yrrael [*]. 12 E [*] en la un e en l’  
Ex 28,12  memorial al sobremuscle dels fills  de Yrrael, e port Aron los lus noms devant 
Ex 28,15  texidura del sobremuscle, d’or e  de jacint e de porpre e de cotó dues  
Ex 28,15  sobremuscle, d’or e de jacint e  de porpre e de cotó dues vegades tenyt e  
Ex 28,15  d’or e de jacint e de porpre e  de cotó dues vegades tenyt e de bis  
Ex 28,15  e de cotó dues vegades tenyt e  de bis retort. 16 E serà de IIII angles e  
Ex 28,16  tenyt e de bis retort. 16 E serà  de IIII angles e doble; e haurà mesura de  
Ex 28,16 IIII angles e doble; e haurà mesura  de I palm axí en longuesa com en amplesa,  
Ex 28,17  17 e posar-hi-has IIII ordes  de pedras. En la primera orde haurà pedres 
Ex 28,21  21 E hauran los noms dels fills  de Yrrael; cade pedra serà entratellada  
Ex 28,25 los marges, 25 e ajusteràs lo strem  de aquellas cadenas als II †xerubins† en  
Ex 28,26  guarda lo reonal. 26 [*] qui són  de la regió del sobremuscle e sguarden  
Ex 28,27  dejús, qui guarda quantre la cara  de la juntura deval, qui’s púschan adobar 
Ex 28,28 anells del sobremuscle ab la sàvena  de jacint, per ço que la juntura afegida  
Ex 28,28  no’s puguen pertir la un  de l’altre. 29 E portarà Aron los noms  
Ex 28,29  E portarà Aron los noms dels fills  de Yrrael en lo reonal dels judicis sobre  
Ex 28,30  al reonal del judici doctrina  de veritat qui serà en lo pits de Aron  
Ex 28,30  de veritat qui serà en lo pits  de Aron quant intrerà devant nostro  
Ex 28,30  e porterà lo judici dels fills  de Yrrael en son pits devant nostro Senyor 
Ex 28,31 per tots temps. 31 »E feràs gonella  de sobremuscle tota de jacint, 32 e haurà  
Ex 28,31  feràs gonella de sobremuscle tota  de jacint, 32 e haurà enmig de açò cabets, 
Ex 28,32  tota de jacint, 32 e haurà enmig  de açò cabets, e la vora entorn serà  
Ex 28,32  axí com serà en las stremas parts  de las vestiduras, perquè no’s rompen  
Ex 28,33  tantost. 33 E feràs dejús al peu  de aquella gonella, entorn, a manera de  
Ex 28,33  aquella gonella, entorn, a manera  de magranes de jacint e de porpre e de  
Ex 28,33  entorn, a manera de magranes  de jacint e de porpre e de cotó tint e de  
Ex 28,33  a manera de magranes de jacint e  de porpre e de cotó tint e de bis mesclats 
Ex 28,33 de magranes de jacint e de porpre e  de cotó tint e de bis mesclats enmig del  
Ex 28,33 jacint e de porpre e de cotó tint e  de bis mesclats enmig del senyal, 34 axí  
Ex 28,37  sant”, 37 e’l ligaràs ab sàvana  de jacint e serà [*] la mitra 38 al front  
Ex 28,38 bisbe, e aportarà Aron la iniquitat  de aquells qui oferran e sacrificaran los  
Ex 28,38  oferran e sacrificaran los fills  de Yrrael en tots sos dons. E serà la  
Ex 28,39 Senyor. 39 »E strenyaràs la gonella  de bis, e feràs tiara de bis, e braguer de 
Ex 28,39  la gonella de bis, e feràs tiara  de bis, e braguer de obra polida, 40 però  
Ex 28,39  e feràs tiara de bis, e braguer  de obra polida, 40 però aparellaràs als  
Ex 28,40  40 però aparellaràs als fills  de Aron gonellas de li e bragués e tiares, 
Ex 28,40  als fills de Aron gonellas  de li e bragués e tiares, totas aquestas  
Ex 28,41  fills ab ell, e sagraràs las mans  de tots, santificharàs-los per ço que  
Ex 28,42  sacerdoci [*]. 42 E feràs bregués  de li per ço que cobren la carn de las  
Ex 28,42  de li per ço que cobren la carn  de las lurs legesas, dels ronyons tro a  
Ex 28,43  tro a las cuxas. 43 E usaran  de aquells Aron e sos fills quant intreran 
Ex 28,43 santuari, e que no múyran colpables  de iniquitats; e perdurable serà a Aron e  
Ex 29,2  alizos ab oli; e feràs tot açò  de forment. 3 E posar-ho-has en un  
Ex 29,5 los fills ab aygüe, 5 vestiràs Aron  de sos vestits, ço és, de camisa e de  
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Ex 29,5  Aron de sos vestits, ço és,  de camisa e de gonella e de sobremuscle e  
Ex 29,5  de sos vestits, ço és, de camisa e  de gonella e de sobremuscle e de reonal, e 
Ex 29,5  ço és, de camisa e de gonella e  de sobremuscle e de reonal, e strènyer-  
Ex 29,5  e de gonella e de sobremuscle e  de reonal, e strènyer-ho-has ab lo  
Ex 29,7  santa sobre la tiara, 7 e l’oli  de la unció scamparàs sobre son cap, e en  
Ex 29,8 -s’han. 8 E a sos fills vestiràs  de gonellas de li, e senyràs ab braguer, 9 
Ex 29,8  E a sos fills vestiràs de gonellas  de li, e senyràs ab braguer, 9 a Aron e a  
Ex 29,12  e posar-l’has sobre las colones  de l’altar ab ton dit, e l’altre sanch  
Ex 29,16 quant l’hauràs sacrificat, pendràs  de la sua sanch e scampar-n’has entorn  
Ex 29,16 sua sanch e scampar-n’has entorn  de l’altar, 17 e aquell moltó pertiràs en 
Ex 29,18  ancens sobre l’altar, e oferta és  de nostro Senyor e odor molt suau e  
Ex 29,18 Senyor e odor molt suau e sacrifici  de Déu. 19 »E pendràs altre moltó e sobre  
Ex 29,20  20 E sacrificharàs-lo, e pendràs  de la sua sanch e posar-n’has a [*] la  
Ex 29,20  -n’has a [*] la orella dreta  de Aron e de sos fills, e sobre los polsos 
Ex 29,20 has a [*] la orella dreta de Aron e  de sos fills, e sobre los polsos de lurs  
Ex 29,20  e de sos fills, e sobre los polsos  de lurs mans e dels peus drets, e  
Ex 29,21  entorn. 21 E quant hauràs presa  de la sanch qui és sobre l’altar e de l’ 
Ex 29,21 de la sanch qui és sobre l’altar e  de l’oli de unció, untaràs Aron e a sos  
Ex 29,21  qui és sobre l’altar e de l’oli  de unció, untaràs Aron e a sos fills [*].  
Ex 29,22 al costat dret, per ço car és moltó  de santificació, 23 e una torta [*] pa, e  
Ex 29,24 posar-ho-has tot sobre las mans  de Aron e de sos fills, e santifichar-  
Ex 29,24 -has tot sobre las mans de Aron e  de sos fills, e santifichar-los-has, e 
Ex 29,25  Senyor. 25 E pendràs totas coses  de las mans d’ells e ensendràs-ho sobre 
Ex 29,25  -ho sobre l’altar en holocaust  de odor fort suau a nostro Senyor, car  
Ex 29,28 fills per dret perdurable als fills  de Yrrael, car primers són e comensament  
Ex 29,28  car primers són e comensament  de lurs sacrificis de pau que oféran a  
Ex 29,28  e comensament de lurs sacrificis  de pau que oféran a nostro Senyor. 29 »E  
Ex 29,29  que oféran a nostro Senyor. 29 »E  de la vestidura santa que userà Aron  
Ex 29,30  ella e segrades. 30 VII dies usarà  de aquella lo bisbe qui per ella serà  
Ex 29,30  per ella serà stablit dels fills  de Yrrael, e entre al tabernacle del  
Ex 29,31 lo santuari. 31 »E pendràs lo moltó  de la consegració e couràs la carn d’ell  
Ex 29,33 que’m plàcia lo sacrifici, e la mà  de aquell qui oferrà sia santificada. L’  
Ex 29,34  car sants són. 34 E si roman  de la carn segrada ni del pa tro al matí,  
Ex 29,40  al vespre, 40 e la desena part  de una fogassa untada ab oli que haja  
Ex 29,40  oli que haja masura la quarta part  de aquella [*], 41 e un anyell oferràs al  
Ex 29,41 oferràs al vespre segons la costuma  de la oferta del matí e segons ço que  
Ex 29,41  matí e segons ço que diem, en odor  de suavesa, 42 sacrifici a nostro Senyor,  
Ex 29,43 parlaré. 43 E allí manaré los fills  de Yrrael e serà santificat l’altar en la 
Ex 29,44  e sos fills per ço que usen a mi  de sacerdoci. 45 E seré enmig dels fills  
Ex 29,45  45 E seré enmig dels fills  de Yrrael e saré lur Déu, 46 e sebran que  
Ex 29,46  Senyor Déu d’ells qui’ls treguí  de terra de Egipte per ço que jo stigués  
Ex 29,46 Déu d’ells qui’ls treguí de terra  de Egipte per ço que jo stigués entre  
Ex 30,1 a sacrificar la timiama, dels fusts  de setim, 2 qui haurà I colzo de longuesa  
Ex 30,2 fusts de setim, 2 qui haurà I colzo  de longuesa e altre de amplesa, ço és,  
Ex 30,2  haurà I colzo de longuesa e altre  de amplesa, ço és, quadrat, e II colzos de 
Ex 30,2  ço és, quadrat, e II colzos  de altesa, e los corns d’ell iran devant. 
Ex 30,5  sia portat. 5 E aquells forrellats  de satim feràs e’ls deureràs. 6 E poseràs 
Ex 30,10 aquell en vostres generacions. Sant  de sants serà a nostro Senyor. 11 E parlà  
Ex 30,12  hauràs aportada la suma dels fills  de Yrrael, segons lo nombre doneran cascú  
Ex 30,13  aquell qui passa lo nom: la meytat  de I sicle [*] ha XX malles; la meytat del 
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Ex 30,14  Senyor. 14 Qui és degut al nombre  de XX anys del poble derà preu. 15 Lo rich 
Ex 30,16  16 E l’haver cullit dels fills  de Yrrael liureràs en usos del tabernacle  
Ex 30,18  a Moysès e dix: 18 –Feràs un bací  de aram ab son fonament per levar, e posar 
Ex 30,23  a Moysès 23 e dix: –Pren odors  de la mirra primera e triada D cicles, de  
Ex 30,23 la mirra primera e triada D cicles,  de canyella la mitat, ço és, CCL sicles,  
Ex 30,23  la mitat, ço és, CCL sicles,  de canyella [*], 24 e de càsia D cicles al 
Ex 30,24  CCL sicles, de canyella [*], 24 e  de càsia D cicles al pes del santuari, e  
Ex 30,24 D cicles al pes del santuari, e oli  de olives una masura. 25 E feràs oli sant  
Ex 30,25  una masura. 25 E feràs oli sant  de unció e ungüent compost, obra d’  
Ex 30,27  e sos aÿnaments, e l’altar  de timiana, 28 e d’holocaust e tota roba  
Ex 30,30  -los per ço que usen a mi  de sacerdoci. 31 »E als fills d’Irrael  
Ex 30,31  fills d’Irrael diràs: “Aquest oli  de unció serà a mi sant en las vostres  
Ex 30,32  32 e carn d’home no serà untada  de aquell; segons la sua composició no’n  
Ex 30,33  ’n ferà serà strany e† serà gitat  de son poble.” 34 E dix nostro Senyor a  
Ex 30,34  Senyor a Moysès: –Prin bonas odors  de stacte e de unicle e de gàlbano de bona 
Ex 30,34  –Prin bonas odors de stacte e  de unicle e de gàlbano de bona odor e  
Ex 30,34 bonas odors de stacte e de unicle e  de gàlbano de bona odor e encens fort  
Ex 30,34  de stacte e de unicle e de gàlbano  de bona odor e encens fort luent, tot serà 
Ex 30,34  odor e encens fort luent, tot serà  de agual pes, 35 e feràs timiama composta  
Ex 30,35  pes, 35 e feràs timiama composta  de ungüent mesclat ab gran studi e pur e  
Ex 30,35 mesclat ab gran studi e pur e digne  de santificació, 36 e quant ho hauràs tot  
Ex 30,38  qui’n ferà tal, per ço que us  de aquella odor, perirà dels seus pobles.  
Ex 31,2  e dix: 2 –Jo he apellat del nom  de Beel lo fill de Urí, qui fou fill de  
Ex 31,2  he apellat del nom de Beel lo fill  de Urí, qui fou fill de Hur, del trip de  
Ex 31,2  Beel lo fill de Urí, qui fou fill  de Hur, del trip de Judà, 3 e he’l  
Ex 31,2  Urí, qui fou fill de Hur, del trip  de Judà, 3 e he’l complit de spirit de  
Ex 31,3 del trip de Judà, 3 e he’l complit  de spirit de Déu e de saviesa e d’  
Ex 31,3  Judà, 3 e he’l complit de spirit  de Déu e de saviesa e d’enteniment e de  
Ex 31,3  e he’l complit de spirit de Déu e  de saviesa e d’enteniment e de saber per  
Ex 31,3  Déu e de saviesa e d’enteniment e  de saber per fer tota obre 4 que hom pot  
Ex 31,5  d’or e d’argent e d’aram 5 e  de marbre e de pedras precioses e de  
Ex 31,5 d’argent e d’aram 5 e de marbre e  de pedras precioses e de divercitats de  
Ex 31,5 e de marbre e de pedras precioses e  de divercitats de fusts. 6 E dóna-li per 
Ex 31,5  pedras precioses e de divercitats  de fusts. 6 E dóna-li per companyó  
Ex 31,6 dóna-li per companyó Goliab, fill  de Abisament, del trip de Dan, e ell ha  
Ex 31,6 Goliab, fill de Abisament, del trip  de Dan, e ell ha cor de hom savi e  
Ex 31,6  del trip de Dan, e ell ha cor  de hom savi e resposat per ço que’s fassa 
Ex 31,7  que a tu he manat: 7 lo tabernacle  de la covinensa e la archa del testimoni e 
Ex 31,8  ab los ceus vaxells, e l’altar  de timiana, 9 e de holocaust e tots lurs  
Ex 31,9 vaxells, e l’altar de timiana, 9 e  de holocaust e tots lurs vaxells, e làbit  
Ex 31,10 e vestiduras santas en lo ministeri  de Aron e sos fills que usen de lur ofici  
Ex 31,10  de Aron e sos fills que usen  de lur ofici en los santuaris, 11 oli de  
Ex 31,11  lur ofici en los santuaris, 11 oli  de unció e timiama de bona odor [*]; e tot 
Ex 31,11  11 oli de unció e timiama  de bona odor [*]; e tot ço que a tu maní.  
Ex 31,14  a vosaltres, e qui no’l guarderà  de mort morrà, qui ferà en ell obre parirà 
Ex 31,17  és perdurable 17 entre mi e los  de Yrrael, e senyal perdurable entre mi e  
Ex 31,17 cel e la terra e lo setèn die cessà  de la obre.” 18 E donà nostro Senyor a  
Ex 31,18 complidas aquestas paraulas al munt  de Sinaý, II taulas de testimoni que éran  
Ex 31,18  al munt de Sinaý, II taulas  de testimoni que éran de pedra, scritas ab 
Ex 31,18  II taulas de testimoni que éran  de pedra, scritas ab lo dit de Déu. 32,Tit 
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Ex 31,18  éran de pedra, scritas ab lo dit  de Déu. 32,Tit Capítol XXXVIII 1 E viu lo  
Ex 32,1  a Moysès, qui’ns ha trets  de la terra de Egipte. 2 E dix-los Aron: 
Ex 32,1  qui’ns ha trets de la terra  de Egipte. 2 E dix-los Aron: –Preneu los 
Ex 32,2  los anells e los orellals d’or  de vostres mullers e de vostras fillas e  
Ex 32,2 orellals d’or de vostres mullers e  de vostras fillas e aportau-los-ma. 3  
Ex 32,4  los hach presos, formà-ho a obre  de fondre e féu-na un vadell. E digué lo 
Ex 32,4 són los teus déus, qui’t traguéran  de terra de Egipte! 5 E quant ho hach vist 
Ex 32,4  déus, qui’t traguéran de terra  de Egipte! 5 E quant ho hach vist Aron,  
Ex 32,5  alta veu e dix: –Gran és la festa  de nostro Senyor. 6 E ells levaren-sa al 
Ex 32,6  oferiren-li holocausts e hòstias  de pau; e asech-sa lo poble a menjar e a 
Ex 32,6  a menjar e a beura, e levaren-sa  de menjar e ballaren devant lo vadell. 7 E 
Ex 32,7  teu poble ha peccat, que traguist  de terra de Egipte, 8 e tost sa són  
Ex 32,7  ha peccat, que traguist de terra  de Egipte, 8 e tost sa són pertits de la  
Ex 32,8  de Egipte, 8 e tost sa són pertits  de la carrera que tu’ls mostrist, e han  
Ex 32,8  aquest és lo teu déu qui’t tregué  de terra de Egipte!” 9 E dix nostro Senyor 
Ex 32,8  lo teu déu qui’t tregué de terra  de Egipte!” 9 E dix nostro Senyor altre  
Ex 32,9  –Jo veig que aquest poble és  de dur cap; 10 lexe’m que la mia fortsa  
Ex 32,11  quantre lo teu poble que traguist  de terra de Egipte en gran fortalesa e en  
Ex 32,11  lo teu poble que traguist de terra  de Egipte en gran fortalesa e en fort mà?  
Ex 32,12  no sia, per ço que no diguen los  de Egipte que per ço los ne treguist, [*]  
Ex 32,13  del teu poble, 13 e remembre’t  de Abraam e de Ysach e de Jacob, tos  
Ex 32,13 poble, 13 e remembre’t de Abraam e  de Ysach e de Jacob, tos servents, a qui  
Ex 32,13  remembre’t de Abraam e de Ysach e  de Jacob, tos servents, a qui jurist per  
Ex 32,13  del cel, e tota aquesta terra  de què he parlat daré a la vostra sament e 
Ex 32,15  Moysès del munt, e portà II taulas  de testimoni scritas de la una part e de  
Ex 32,15  II taulas de testimoni scritas  de la una part e de l’altre, 16 fetas de  
Ex 32,15  testimoni scritas de la una part e  de l’altre, 16 fetas de la mà de Déu, e  
Ex 32,16 la una part e de l’altre, 16 fetas  de la mà de Déu, e la scriptura de Déu era 
Ex 32,16  e de l’altre, 16 fetas de la mà  de Déu, e la scriptura de Déu era  
Ex 32,16  de la mà de Déu, e la scriptura  de Déu era entretellada en las taulas. 17  
Ex 32,17  cridava, e dix a Moysès: –Brogit  de batalla oig en las albergades. 18 E ell 
Ex 32,18  18 E ell respòs: –No és crit  de hòmens qui amonéstan guerra, ni crit de 
Ex 32,18  qui amonéstan guerra, ni crit  de hòmens qui contrasten a fugir, mas de  
Ex 32,18  hòmens qui contrasten a fugir, mas  de hòmens qui càntan. 19 E quant se foren  
Ex 32,19  ’s fort, e gità las taulas  de la mà e trencà-las al peu del munt.  
Ex 32,20  aygüe e donà’n a beura als fills  de Yrrael. 21 E dix a Aron: –Què’t féu  
Ex 32,23  sdevengut a Moysès, qui’ns trach  de terra de Egipte”; 24 e jo diguí’ls:  
Ex 32,23  a Moysès, qui’ns trach de terra  de Egipte”; 24 e jo diguí’ls: “Qual de  
Ex 32,24  Egipte”; 24 e jo diguí’ls: “Qual  de vosaltres ha or?” E prengueren-na e  
Ex 32,26  los enamichs; 26 stech a la porta  de las albergades e dix: –Si negú és de  
Ex 32,26  las albergades e dix: –Si negú és  de nostro Senyor, acost-se a mi. E  
Ex 32,26 ajustaren-sa a ell tots los fills  de Leví. 27 E dix-los: –Açò diu nostro  
Ex 32,27  -los: –Açò diu nostro Senyor Déu  de Yrrael: “Pos lo baró lo cultell sobre  
Ex 32,28  son proÿsme.” 28 E féran los fills  de Leví segons la paraula de Moysès, e  
Ex 32,28 los fills de Leví segons la paraula  de Moysès, e moriren en aquell die XXIII  
Ex 32,34  34 mas tu vés e amena aquest poble  de qui jo t’he parlat, e lo meu àngel irà 
Ex 32,34  aquest peccat d’ells al die  de la venjansa. 35 E ferí nostro Senyor  
Ex 33,1 nostro Senyor a Moysès e dix: –Puja  de aquest loch, tu e lo teu poble que  
Ex 33,1  tu e lo teu poble que treguist  de terra de Egipte, en la terra que juré a 
Ex 33,1  lo teu poble que treguist de terra  de Egipte, en la terra que juré a Abraam e 
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Ex 33,3 jo no pujarè ab tu, que lo poble és  de dur cap, que per ventura jo no’l  
Ex 33,5  Senyor a Moysès: –Parla als fills  de Yrrael: Poble és de dur cap. Una vegada 
Ex 33,5  als fills de Yrrael: Poble és  de dur cap. Una vegada pujaré enmig de tu  
Ex 33,5 de dur cap. Una vegada pujaré enmig  de tu e destroyr-t’he. Ara posa ton  
Ex 33,6  què’t faré. 6 E posaren los fills  de Yrrael lurs ornaments del munt de  
Ex 33,6  de Yrrael lurs ornaments del munt  de Horep. 7 E Moysès stès la sua tenda  
Ex 33,7  e apellà lo seu nom «tenda  de covinensa». E tot lo poble qui havia  
Ex 33,8  lo poble e stava cascú a la porta  de son papelló, e guardaven lo dos de  
Ex 33,8  de son papelló, e guardaven lo dos  de Moysès tro que intràs a la tenda de la  
Ex 33,8 de Moysès tro que intràs a la tenda  de la covinensa. 9 [*] e devallava una  
Ex 33,9  9 [*] e devallava una columpna  de nuu, e stava a la porta de la tenda, a  
Ex 33,9 columpna de nuu, e stava a la porta  de la tenda, a parlava Déu ab Moysès. 10 E 
Ex 33,10  que la columpna stava a la porta  de la tenda, e aoraven per las portas de  
Ex 33,10  la tenda, e aoraven per las portas  de lurs tendas. 11 E parlava nostro Senyor 
Ex 33,11  lo seu servent Josuè, fill  de Nuu, infant, no’s partia de la tenda.  
Ex 33,11  fill de Nuu, infant, no’s partia  de la tenda. 12 E dix Moysès a nostro  
Ex 33,15  no’ns vas devant, no’ns tragues  de aquest loch, 16 car ¿en què porem  
Ex 33,16  ab nós per ço que siam glorificats  de tots los pobles de la terra? 17 E dix  
Ex 33,16 siam glorificats de tots los pobles  de la terra? 17 E dix nostro Senyor a  
Ex 33,22  mia glòria, posar-t’he al forat  de la pedra e defendré’t ab la mia mà  
Ex 34,1 XXXX 1 »Despuys [*] talla II taulas  de pedre a semblansa de las primeras, e  
Ex 34,1  II taulas de pedre a semblansa  de las primeras, e scriuré sobre ellas las 
Ex 34,2  demà que munts tantost al munt  de Sinaý. E staràs ab mi al cap del munt;  
Ex 34,4  4 E tallà Moysès II taulas  de pedra talas com las primeras, e levà’s 
Ex 34,4  talas com las primeras, e levà’s  de nit e pujà al munt de Sinaý, axí com  
Ex 34,4  e levà’s de nit e pujà al munt  de Sinaý, axí com nostro Senyor li havia  
Ex 34,6  misericordiós, piadós, sofirent e  de molta mercè e vertader, 7 qui sguardes  
Ex 34,9  que vages ab nós, car lo poble és  de dur cap, e que tolgues las nostras  
Ex 34,10  per ço que veja lo poble enmig  de qui tu est la obra del Senyor temorosa  
Ex 34,12  ’t que ab los stranys stadans  de aquella terra jamés no faces amistat  
Ex 34,15  amistat ni covinensa ab los hòmens  de aquellas regions, e negú no t’apell  
Ex 34,15 hauran adorat lurs ymatges e menigs  de lurs sacrificis, 16 ni prengues mullers 
Ex 34,16  sacrificis, 16 ni prengues mullers  de lurs fillas a tos fills, per ço que,  
Ex 34,18  axí com te maní al temps del mes  de las novellas messas [*]. 19 »Tot ço que 
Ex 34,19 vulva del linatge masculí serà meu;  de totas las qui han ànima, axí de bous  
Ex 34,19  de totas las qui han ànima, axí  de bous com de ovellas meu serà. 20 Lo  
Ex 34,19  las qui han ànima, axí de bous com  de ovellas meu serà. 20 Lo primer fill de  
Ex 34,20 ovellas meu serà. 20 Lo primer fill  de l’aze rembràs ab ovella, e si no deràs 
Ex 34,20  per ell, serà ocís. Lo primer fill  de tos rembràs, e no aparràs buyt devant  
Ex 34,21  21 »VI dies obreràs, al VIIè die  de arar e de segar staràs. 22 »La festa de 
Ex 34,21 dies obreràs, al VIIè die de arar e  de segar staràs. 22 »La festa de las  
Ex 34,22  e de segar staràs. 22 »La festa  de las Setmanas ma feràs en las promíssias 
Ex 34,22 Setmanas ma feràs en las promíssias  de la tua messa de forment, e la festa com 
Ex 34,22  en las promíssias de la tua messa  de forment, e la festa com totas coses sa  
Ex 34,23 sa amàgan e torna lo temps. 23 »[*]  de l’any aperrà tot mascle teu devant lo  
Ex 34,24 car quant jo havia toltas las gents  de ta cara e havia axemplats los teus  
Ex 34,25  sacrificaràs sobre lavat la sanch  de la mia hòstia; no romandrà al matí dels 
Ex 34,25 no romandrà al matí dels sacrificis  de la festa de Pascha. 26 »Las promíssias  
Ex 34,25 al matí dels sacrificis de la festa  de Pascha. 26 »Las promíssias dels blats  
Ex 34,26  26 »Las promíssias dels blats  de la terra oferràs a la casa de Senyor  
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Ex 34,26 blats de la terra oferràs a la casa  de Senyor Déu teu. »No couràs cabrit ab  
Ex 34,26  Déu teu. »No couràs cabrit ab let  de sa mare. 27 E dix nostro Senyor a  
Ex 34,28  e scriví en las taulas X paraulas  de covinensa. 29 E quant Moysès devellà  
Ex 34,29  29 E quant Moysès devellà del munt  de Sinaý, tenia II taulas de testimoni e  
Ex 34,29  del munt de Sinaý, tenia II taulas  de testimoni e no sabia que la sua cara  
Ex 34,29  cara fos cornuda per la companya  de la paraula de Déu. 30 E vaéran Aron e  
Ex 34,29  per la companya de la paraula  de Déu. 30 E vaéran Aron e los de Yrrael  
Ex 34,30  de Déu. 30 E vaéran Aron e los  de Yrrael la cara de Moysès cornuda,  
Ex 34,30 vaéran Aron e los de Yrrael la cara  de Moysès cornuda, teméran de acostar-s’ 
Ex 34,30  la cara de Moysès cornuda, teméran  de acostar-s’hi prop. 31 E apellà Aron  
Ex 34,32  32 venguéran a ell tots los fills  de Yrrael e manà’ls tot ço que havia oÿt  
Ex 34,32  e manà’ls tot ço que havia oÿt  de nostro Senyor al munt de Sinaý. 33 E  
Ex 34,32  havia oÿt de nostro Senyor al munt  de Sinaý. 33 E quant foren complidas las  
Ex 34,35  li era manat, 35 e vèyan la cara  de Moysès quant axia que era cornuda, mas  
Ex 35,1  tota la companya dels fills  de Yrrael, dix-los: –Aquestas coses són  
Ex 35,2  serà a vós [*], dissapte e repòs  de nostro Senyor; qui ferà obre en aquell  
Ex 35,4  a tota la companya dels fills  de Yrrael: –Aquesta és la paraula que manà 
Ex 35,5  Tot home las ofira a nostro Senyor  de volentat e de bon cor: or e argent e  
Ex 35,5 ofira a nostro Senyor de volentat e  de bon cor: or e argent e aram 6 e jacint  
Ex 35,6  e cotó tint, e bis retort e pèlls  de cabres 7 e pells de moltons robricades  
Ex 35,7  retort e pèlls de cabres 7 e pells  de moltons robricades [*], e fust de setim 
Ex 35,7  de moltons robricades [*], e fust  de setim 8 e oli a las lumenàries e per ço 
Ex 35,10  e lo reonal. 10 »Qualque un  de vosaltres és savi, vinga e fassa ço que 
Ex 35,15  [*], e oli a cremar, 15 e l’altar  de timiana [*] e oli de unció e timiama de 
Ex 35,15  15 e l’altar de timiana [*] e oli  de unció e timiama de coses ben olents [*] 
Ex 35,15  [*] e oli de unció e timiama  de coses ben olents [*] a la porta de la  
Ex 35,15  de coses ben olents [*] a la porta  de la tenda, 16 altar de holocaust e  
Ex 35,16  a la porta de la tenda, 16 altar  de holocaust e grazala de aram ab  
Ex 35,16  16 altar de holocaust e grazala  de aram ab forrellats e ab sos vaxells, e  
Ex 35,19  del santuari, e las vestidures  de Aron bisbe e de sos fills per ço que  
Ex 35,19  e las vestidures de Aron bisbe e  de sos fills per ço que usen a mi de  
Ex 35,19 e de sos fills per ço que usen a mi  de sacerdoci.” 20 E isqué tota la moltitut 
Ex 35,20 E isqué tota la moltitut dels fills  de Yrrael devant Moysès, 21 e oferí fort  
Ex 35,21  a nostro Senyor a fer la obra  de la tenda del testimoni [*]. 22 E los  
Ex 35,22  donaren tot ço qui era a honor  de aquell e als vestits sants, e armellas  
Ex 35,22  vaxells d’or fou partit en dons  de nostro Senyor. 23 Si negú havia jacint  
Ex 35,23 ne cotó tint ni bis retort ni pèlls  de cabres, de grat ho donaven, totas pells 
Ex 35,23  ni bis retort ni pèlls de cabres,  de grat ho donaven, totas pells de moltons 
Ex 35,23  de grat ho donaven, totas pells  de moltons rubricades e gesint, 24 e  
Ex 35,24  oferían a nostro Senyor, e fust  de setim a veriables usos. 25 E las  
Ex 35,26  porpre e vermelló e bis 26 e pèlls  de cabres; de grat ho donaven. 27 E los  
Ex 35,26  e bis 26 e pèlls de cabres;  de grat ho donaven. 27 E los prínceps  
Ex 35,28 e aparellar ungüent per fer timiama  de olor fort suau. 29 Tots los hòmens e  
Ex 35,29  per Moysès, e tots los fills  de Yrrael sacrificaren a nostro Senyor de  
Ex 35,29 Yrrael sacrificaren a nostro Senyor  de volentat. 30 E dix Moysès als fills de  
Ex 35,30 volentat. 30 E dix Moysès als fills  de Yrrael: –Nostro Senyor ha apellat del  
Ex 35,30  –Nostro Senyor ha apellat del nom  de Bersabè [*] Urí, qui fou fill de Hur,  
Ex 35,30  de Bersabè [*] Urí, qui fou fill  de Hur, del trip de Judà, 31 e ha’l  
Ex 35,30  Urí, qui fou fill de Hur, del trip  de Judà, 31 e ha’l complit de spirit de  
Ex 35,31  trip de Judà, 31 e ha’l complit  de spirit de saviesa e de enteniment [*],  
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Ex 35,31  Judà, 31 e ha’l complit de spirit  de saviesa e de enteniment [*], 32 a saber 
Ex 35,31  ’l complit de spirit de saviesa e  de enteniment [*], 32 a saber e pensar e a 
Ex 35,33  33 en pedres entretellades e obre  de pichadura [*]. 34 E ha donat en lo seu  
Ex 35,34 seu cor tot lo saber a Holiap, fill  de Sisament, del trip de Dan. 35 Abdós ha  
Ex 35,34  Holiap, fill de Sisament, del trip  de Dan. 35 Abdós ha complits de saviesa  
Ex 35,35  trip de Dan. 35 Abdós ha complits  de saviesa que fassen obres [*], de jacint 
Ex 35,35  de saviesa que fassen obres [*],  de jacint e de porpre [*] e de bis, e de  
Ex 35,35  que fassen obres [*], de jacint e  de porpre [*] e de bis, e de texir totas  
Ex 35,35  [*], de jacint e de porpre [*] e  de bis, e de texir totas coses [*] que  
Ex 35,35  jacint e de porpre [*] e de bis, e  de texir totas coses [*] que tròpien.  
Ex 36,2  havia donat saviesa e aquells qui  de grat havían ofert a la obre a fer, 3  
Ex 36,3  liurà’ls tots los dons dels fills  de Yrrael. E com ells stiguéssan tot die  
Ex 36,4  4 Donchs, los mestres, costrets  de venir, 5 diguéran a Moysès: –Més ofer  
Ex 36,6  oferís en la obre. E axí cessaren  de oferir dons 7 per ço car ço que havían  
Ex 36,8  sobrava. 8 E féran tots los savis  de cor, a complir la obre del tabernacle,  
Ex 36,8  la obre del tabernacle, X cortines  de bis retort e de jacint e de porpre [*]  
Ex 36,8  X cortines de bis retort e  de jacint e de porpre [*] e de diversa  
Ex 36,8  de bis retort e de jacint e  de porpre [*] e de diversa obra [*]. 9 E  
Ex 36,8  e de jacint e de porpre [*] e  de diversa obra [*]. 9 E una cortina havia 
Ex 36,9  obra [*]. 9 E una cortina havia  de lonch XXVIII colzos, e d’alt IIII; una 
Ex 36,11 V la una a l’altre. 11 E féu ances  de jacint en la vora de la una cortina, en 
Ex 36,11 11 E féu ances de jacint en la vora  de la una cortina, en la un e l’altre  
Ex 36,11  un e l’altre costat, e en la vora  de la altre cortina axí matex, 12 per ço  
Ex 36,13 d’or que s’agafassen ab las ances  de las cortines e que’n fos fet un  
Ex 36,14  un tabernacle. 14 E féu XI sagues  de pèlls de cabre e cobrí lo tabernacle.  
Ex 36,14  14 E féu XI sagues de pèlls  de cabre e cobrí lo tabernacle. 15 Una  
Ex 36,15  lo tabernacle. 15 Una saga havia  de lonch XXX colzos, e d’ample IIII;  
Ex 36,15 colzos, e d’ample IIII; totas éran  de una masura. 16 E ajustaren V dejús e  
Ex 36,17  17 E féu L ances en la vora [*]  de la altre saga per ço que’s lesacen la  
Ex 36,18  la una a l’altre, 18 e L civellas  de aram ab què’s lessàs lo terrat e que  
Ex 36,18  terrat e que’n fos fet un mantell  de totas las sagas. 19 E féu lo cobertor  
Ex 36,19 19 E féu lo cobertor del tabernacle  de pells de moltons rubricades e altre  
Ex 36,19 lo cobertor del tabernacle de pells  de moltons rubricades e altre cobriment de 
Ex 36,19  rubricades e altre cobriment  de jacint. 20 E féu las taulas [*] de fust 
Ex 36,20  de jacint. 20 E féu las taulas [*]  de fust de setim; 21 e la una taula havia  
Ex 36,20  20 E féu las taulas [*] de fust  de setim; 21 e la una taula havia X colzos 
Ex 36,21  21 e la una taula havia X colzos  de lonch, e de ample havia I colzo e mig,  
Ex 36,21  taula havia X colzos de lonch, e  de ample havia I colzo e mig, 22 e havia  
Ex 36,24  II vazos havia sots cascuna taula,  de la una e de l’altre part dels angles,  
Ex 36,24  sots cascuna taula, de la una e  de l’altre part dels angles, là on la  
Ex 36,31  cascuna taula. 31 E féu forrellats  de fust de setim, V a tenir las taulas de  
Ex 36,31  taula. 31 E féu forrellats de fust  de setim, V a tenir las taulas de la un  
Ex 36,31 fust de setim, V a tenir las taulas  de la un costat del tabernacle, 32 e V a  
Ex 36,32  del tabernacle, 32 e V a’dobar  de la un a l’altre costat del tabernacle, 
Ex 36,32  altres V forrellats ves la part  de ponent quantre la mar. 33 E féu un  
Ex 36,33  qui vingués per mig las taulas,  de la un angle a l’altre, 34 e deurà  
Ex 36,34  metre los forrellats, e cobrí’ls  de làminas d’or. 35 E féu vela de jacint  
Ex 36,35 ’ls de làminas d’or. 35 E féu vela  de jacint e de porpre e vermelló e bis  
Ex 36,35  d’or. 35 E féu vela de jacint e  de porpre e vermelló e bis retort, de obre 
Ex 36,35  de porpre e vermelló e bis retort,  de obre polida fort diversa a depertir, 36 
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Ex 36,36  a depertir, 36 e IIII colones  de fust de setim, e deurà-las ab los  
Ex 36,36 depertir, 36 e IIII colones de fust  de setim, e deurà-las ab los caps e féu  
Ex 36,37  tenda a l’entrant del tabernacle,  de jacint e de porpre e de vermelló e de  
Ex 36,37 entrant del tabernacle, de jacint e  de porpre e de vermelló e de bis retort  
Ex 36,37 tabernacle, de jacint e de porpre e  de vermelló e de bis retort [*], 38 e V  
Ex 36,37  jacint e de porpre e de vermelló e  de bis retort [*], 38 e V colones ab V  
Ex 36,38  or, e féu-na V vazos d’aquellas  de aram. 37,Tit Capítol XXXXIII 1 E féu  
Ex 37,1  1 E féu Bezelael archa del fust  de setim, e havia II colzos [*] de lonch e 
Ex 37,1  de setim, e havia II colzos [*]  de lonch e I colzo e mig d’ample [*]. 2  
Ex 37,4 e II a l’altre. 4 E féu forrellats  de setim, e cobrí’ls d’or, 5 e mès-los 
Ex 37,5 -los als anells qui éran al costat  de l’archa per aportar a ella. 6 E féu  
Ex 37,6  6 E féu oracle d’or fort bell,  de II colzos e mig de lonch e de un colzo  
Ex 37,6 d’or fort bell, de II colzos e mig  de lonch e de un colzo e mig d’ample, 7 e 
Ex 37,6 bell, de II colzos e mig de lonch e  de un colzo e mig d’ample, 7 e II  
Ex 37,7 que posà a la una part e a l’altre  de l’oracle: 8 un a l’un cap e l’altre  
Ex 37,8 l’un cap e l’altre a l’altre cap  de l’oracle [*], 9 qui stanien lurs ales  
Ex 37,10  la un a l’altre. 10 E féu taula  de fust de satim, de II colzos en lonch e  
Ex 37,10  a l’altre. 10 E féu taula de fust  de satim, de II colzos en lonch e I colzo  
Ex 37,10  10 E féu taula de fust de satim,  de II colzos en lonch e I colzo en ample,  
Ex 37,11  I colzo e mig, 11 e environà-la  de or fort bell, e féu-li làbit d’or  
Ex 37,12 e féu-li làbit d’or engir 12 [*]  de làbit corona [*] d’or. 13 E féu-hi  
Ex 37,13 -las en IIII angles per cascun peu  de la taula 14 quantre la corona, e mès en 
Ex 37,15 féu en aquellas forrellats del fust  de setim, e environà’l d’or fort bell,  
Ex 37,16  ’l d’or fort bell, 16 e vaxells  de diversos usos de la taula, anaps e  
Ex 37,16 bell, 16 e vaxells de diversos usos  de la taula, anaps e tasses d’or pur fort 
Ex 37,19  d’altre. 19 E III anaps a manera  de nou per cascun arbre, e [*] liris  
Ex 37,19  ensemps, e III anaps en semblansa  de nou en altre abre, sparullas ensemps e  
Ex 37,19  ensemps e liris; ab obre agual  de VI abres que axien del fust del  
Ex 37,20  forrellats e IIII anaps a manera  de nou, e per cascunas [*] liris, 21 e  
Ex 37,21  qui són ensemps VI arbres qui éran  de la un forrellat. 22 E las sparullas e  
Ex 37,22  E las sparullas e los arbres éran  de aquell e tot era de or pur. 23 [*] VII  
Ex 37,22 los arbres éran de aquell e tot era  de or pur. 23 [*] VII luernas [*] d’or  
Ex 37,25 ab tots sos vexells. 25 E féu altar  de timiama [*], de IIII colzos de lonch e  
Ex 37,25  25 E féu altar de timiama [*],  de IIII colzos de lonch e II colzos d’  
Ex 37,25  de timiama [*], de IIII colzos  de lonch e II colzos d’alt, e dels angles 
Ex 37,28  E aquells forrellats féu del fust  de setim, e cobrí’ls de launes d’or. 29  
Ex 37,28  féu del fust de setim, e cobrí’ls  de launes d’or. 29 E féu oli de  
Ex 37,29  ’ls de launes d’or. 29 E féu oli  de santifichació dels ungüents de timiama  
Ex 37,29  oli de santifichació dels ungüents  de timiama de coses ben olents, fort neta  
Ex 37,29  dels ungüents de timiama  de coses ben olents, fort neta cose de  
Ex 37,29 de coses ben olents, fort neta cose  de †punyent†. 38,Tit Capítol XXXXIIII 1 E  
Ex 38,1  Capítol XXXXIIII 1 E féu altar  de holocaust de fust de setim, de V  
Ex 38,1 XXXXIIII 1 E féu altar de holocaust  de fust de setim, de V colzos, quadrat, e  
Ex 38,1  1 E féu altar de holocaust de fust  de setim, de V colzos, quadrat, e III  
Ex 38,1  de holocaust de fust de setim,  de V colzos, quadrat, e III colzos d’alt, 
Ex 38,2 corns axían dels angles; e cobrí’l  de launas de aram. 3 E aparellà’ls en  
Ex 38,2  dels angles; e cobrí’l de launas  de aram. 3 E aparellà’ls en lurs uzos  
Ex 38,3  ’ls en lurs uzos diversos vaxells  de aram, calderas e tesoras, arpes e  
Ex 38,4  e fogués, 4 e grasellas a manera  de ret féu de aram, e sots ella havia [*], 
Ex 38,4  4 e grasellas a manera de ret féu  de aram, e sots ella havia [*], 5 fuzos  
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Ex 38,6  rodellas a portar. 6 E féu-los  de fust de setim, e cobrí’ls de launas de 
Ex 38,6  a portar. 6 E féu-los de fust  de setim, e cobrí’ls de launas de aram, 7 
Ex 38,6 -los de fust de setim, e cobrí’ls  de launas de aram, 7 e manà’ls als  
Ex 38,6  de setim, e cobrí’ls de launas  de aram, 7 e manà’ls als sercles qui  
Ex 38,7  als sercles qui parien al costat  de l’altar; mas aquell altar no era spes  
Ex 38,7  aquell altar no era spes mas cavat  de dins [*]. 8 E féu lo bací d’aram ab  
Ex 38,9  envés migdie en què havia tendas  de bis retort de C colzos, 10 e [*]  
Ex 38,9  en què havia tendas de bis retort  de C colzos, 10 e [*] colonas de aram ab  
Ex 38,10  de C colzos, 10 e [*] colonas  de aram ab lurs vazos; als caps de las  
Ex 38,10  de aram ab lurs vazos; als caps  de las colones e totas las entelladuras de 
Ex 38,10  colones e totas las entelladuras  de la obra era d’argent. 11 E ves aguiló  
Ex 38,11  11 E ves aguiló havia tendas  de colonas e vazos e caps de colonas de  
Ex 38,11  tendas de colonas e vazos e caps  de colonas de aquella matexa manera de  
Ex 38,11  colonas e vazos e caps de colonas  de aquella matexa manera de obra de  
Ex 38,11 de colonas de aquella matexa manera  de obra de matall. 12 E ves ponent havia  
Ex 38,11  de aquella matexa manera de obra  de matall. 12 E ves ponent havia tendas de 
Ex 38,12  12 E ves ponent havia tendas  de L colzos, e X colonas de aram ab lurs  
Ex 38,12  tendas de L colzos, e X colonas  de aram ab lurs vazos, e los caps de las  
Ex 38,12  de aram ab lurs vazos, e los caps  de las colonas éran [*] d’argent; 13 e  
Ex 38,13  13 e ves orient aparellà tendas  de L colzos, 14 de las quals havia, a l’  
Ex 38,14  aparellà tendas de L colzos, 14  de las quals havia, a l’un costat, XV  
Ex 38,14  havia, a l’un costat, XV colonas  de III colzos a l’entrant del tabernacle, 
Ex 38,16  16 e totas las tendas [*] éran  de bis retort, 17 e los vazos de las  
Ex 38,17  éran de bis retort, 17 e los vazos  de las colonas éran de argent, e los caps  
Ex 38,17  17 e los vazos de las colonas éran  de argent, e los caps d’ellas ab lurs  
Ex 38,18 e a l’entrant d’ell féu tenda [*]  de jacint e de porpre e de vermelló e de  
Ex 38,18  d’ell féu tenda [*] de jacint e  de porpre e de vermelló e de bis retort,  
Ex 38,18  tenda [*] de jacint e de porpre e  de vermelló e de bis retort, qui havia XX  
Ex 38,18  jacint e de porpre e de vermelló e  de bis retort, qui havia XX colzos de  
Ex 38,18  de bis retort, qui havia XX colzos  de lonch e d’alt V colzos, segons la  
Ex 38,19  foren IIII a la intrada, ab basses  de aram, e los caps e las entratelladures  
Ex 38,21  fóran nombrats segons lo manament  de Moysès, en las sirmònias dels diaques  
Ex 38,21  las sirmònias dels diaques per mà  de Ytamar, fill del sacerdot Aron, 22 los  
Ex 38,22  Aron, 22 los quals Bezelael, fill  de Urí, qui fou fill de Hur, del trip de  
Ex 38,22 Bezelael, fill de Urí, qui fou fill  de Hur, del trip de Judà, havia complit  
Ex 38,22  Urí, qui fou fill de Hur, del trip  de Judà, havia complit per Moysès, axí com 
Ex 38,23  23 ab son companyó Haliap, fill  de Sizamach, del trip de Dan, e ell fou  
Ex 38,23  Haliap, fill de Sizamach, del trip  de Dan, e ell fou mestre fort bo de fusta  
Ex 38,23  de Dan, e ell fou mestre fort bo  de fusta [*] e de jacint e de porpre e de  
Ex 38,23  fou mestre fort bo de fusta [*] e  de jacint e de porpre e de vermelló e de  
Ex 38,23  fort bo de fusta [*] e de jacint e  de porpre e de vermelló e de bis. 24 Tot  
Ex 38,23 fusta [*] e de jacint e de porpre e  de vermelló e de bis. 24 Tot l’or qui fou 
Ex 38,23  jacint e de porpre e de vermelló e  de bis. 24 Tot l’or qui fou despès en la  
Ex 38,25 masura del santuari. 25 E fou ofert  de aquells que [*] havían XX anys [*], e  
Ex 38,26 -hi †per stat† C besants d’argent  de què hom féu los vazos del santuari e la 
Ex 38,27  lo vel. 27 E los vazos fóran fets  de C [*], cascú de un besant. 28 E de  
Ex 38,27  vazos fóran fets de C [*], cascú  de un besant. 28 E de MDCCLXXV féu los  
Ex 38,28  de C [*], cascú de un besant. 28 E  de MDCCLXXV féu los caps de las colonas e  
Ex 38,28  28 E de MDCCLXXV féu los caps  de las colonas e vestí-los de argent. 29 
Ex 38,28  caps de las colonas e vestí-los  de argent. 29 E foren-hi oferts de aram  



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

180 
 

Ex 38,29  de argent. 29 E foren-hi oferts  de aram LXXIIM besants e CCCC sicles, 30  
Ex 38,30  LXXIIM besants e CCCC sicles, 30  de què hom féu los vazos a l’intrant del  
Ex 38,30  tabernacle del testimoni, e altar  de aram ab sa grasella ab tots los vaxells 
Ex 39,1  engir. 39,Tit Capítol XXXXV 1 Mas  de jacint e de porpre e de vermelló e de  
Ex 39,1  Capítol XXXXV 1 Mas de jacint e  de porpre e de vermelló e de bis féu  
Ex 39,1 XXXXV 1 Mas de jacint e de porpre e  de vermelló e de bis féu vestiduras de què 
Ex 39,1  jacint e de porpre e de vermelló e  de bis féu vestiduras de què’s vestís  
Ex 39,1 de vermelló e de bis féu vestiduras  de què’s vestís Aron quant aminestrava  
Ex 39,2 Moysès. 2 E féu sobremuscle d’or e  de jacint e [*] de bis retort 3 de obra  
Ex 39,2 sobremuscle d’or e de jacint e [*]  de bis retort 3 de obra polida, e féu  
Ex 39,3  e de jacint e [*] de bis retort 3  de obra polida, e féu cordes d’or e pertí 
Ex 39,6  d’or e entretellades per art  de gemes dels noms dels fills de Yrrael, 7 
Ex 39,6  art de gemes dels noms dels fills  de Yrrael, 7 e posà-las al costat del  
Ex 39,7  en remembrament dels fills  de Yrrael, axí com ho manà Déu a Moysès. 8 
Ex 39,8  manà Déu a Moysès. 8 E féu reonal  de obra polida segons la obra del  
Ex 39,8  la obra del sobremusclo, d’or e  de jacint e de porpre e de cotó tint e de  
Ex 39,8  sobremusclo, d’or e de jacint e  de porpre e de cotó tint e de bis retort,  
Ex 39,8  d’or e de jacint e de porpre e  de cotó tint e de bis retort, 9 de obra  
Ex 39,8 jacint e de porpre e de cotó tint e  de bis retort, 9 de obra quadrat [*], 10 e 
Ex 39,9  e de cotó tint e de bis retort, 9  de obra quadrat [*], 10 e posà en ell IIII 
Ex 39,10  [*], 10 e posà en ell IIII órdens  de gemes. En la primera orde havia sardis  
Ex 39,14  per los XII noms dels fills  de Yrrael [*]. 15 E feren en lo reonal  
Ex 39,19 fortment, e ligave’ls una saveneta  de jacint per ço que no’s moguéssan, axí  
Ex 39,20  Déu a Moysès. 20 E féran gonella  de sobremuscle tota de jacint, 21 e cabès  
Ex 39,20 E féran gonella de sobremuscle tota  de jacint, 21 e cabès dessús e vora engir  
Ex 39,22  22 e dejús, [*] los peus, magranas  de jacint e de porpre e de vermelló e de  
Ex 39,22  [*] los peus, magranas de jacint e  de porpre e de vermelló e de bis retort,  
Ex 39,22  magranas de jacint e de porpre e  de vermelló e de bis retort, 23 senys d’  
Ex 39,22  jacint e de porpre e de vermelló e  de bis retort, 23 senys d’or fort pur que 
Ex 39,23  las magranas en la darrera part  de la gonella engir 24 dels senys d’or e  
Ex 39,24  24 dels senys d’or e la magrana  de què anava lo bisbe ornat quant feya son 
Ex 39,25  Déu a Moysès. 25 E féran gonellas  de bis de obra texida a Aron e a sos  
Ex 39,25  Moysès. 25 E féran gonellas de bis  de obra texida a Aron e a sos fills, 26 e  
Ex 39,26 sos fills, 26 e mitres ab coronetas  de bis, 27 e braguers de li, 28 e sinta de 
Ex 39,27  ab coronetas de bis, 27 e braguers  de li, 28 e sinta de bis retort e de  
Ex 39,28  27 e braguers de li, 28 e sinta  de bis retort e de jacint e de porpre e de 
Ex 39,28  de li, 28 e sinta de bis retort e  de jacint e de porpre e de vermelló  
Ex 39,28 e sinta de bis retort e de jacint e  de porpre e de vermelló depertit per art  
Ex 39,28  retort e de jacint e de porpre e  de vermelló depertit per art [*], axí com  
Ex 39,29  manà a Moysès. 29 E féran làmina  de sant ornament, d’or fort pur, e  
Ex 39,29  pur, e scriviren en ellas per obra  de pedras preciozas: «Lo sant de nostro  
Ex 39,29  obra de pedras preciozas: «Lo sant  de nostro Senyor»; 30 strenyéran ab la  
Ex 39,30 30 strenyéran ab la mitre ab sàvena  de jacint, axí com manà Déu a Moysès. 31 E 
Ex 39,31  del testimoni. E féran los fills  de Yrrael tot ço que Déu havia manat a  
Ex 39,33  [*] e los vazos, 33 e la cuberta  de pells [*] de jacint, 34 e vel e archa  
Ex 39,33 vazos, 33 e la cuberta de pells [*]  de jacint, 34 e vel e archa [*] e oracle,  
Ex 39,37  e altar d’or e ungüent e timiama  de bona odor, 38 e tenda a l’entrant del  
Ex 39,39  entrant del tabernacle, 39 e altar  de aram, [*] e tots sos vaxells, e labis  
Ex 39,42  sos fills. 42 E oferiren los fills  de Yrrael axí com havia manat nostro  
Ex 40,6  6 E devant aquella, l’altar  de l’holocaust. 7 Lo labis, entre l’  
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Ex 40,8  d’aygüe. 8 E environerà lo palau  de la tenda e sa intrada. 9 »E pendràs oli 
Ex 40,9  e sa intrada. 9 »E pendràs oli  de unció e untar-n’has lo tabernacle ab 
Ex 40,10  ço que sia santificat, 10 l’altar  de holocaust e tots sos vaxells, 11 [*]  
Ex 40,11  sos vaxells, 11 [*] sacrets ab oli  de unció, per ço que sían sants dels  
Ex 40,13  han ab aygüe, 13 e vestir los has  de santas vestiduras per ço que’m  
Ex 40,19  vel per ço que complís lo manament  de Déu. 20 E posà la taula en lo  
Ex 40,22  del testimoni a la una part  de la taula, ves migdie, 23 e alongà ses  
Ex 40,25  [*]. 24 [*] 25 [*] sobre l’encens  de bonas odors, axí com Déu havia manat a  
Ex 40,26  manat a Moysès. 26 E posà la tenda  de l’intrant del tabernacle 27 a l’altar 
Ex 40,27  del tabernacle 27 a l’altar  de l’holocaust en lo vestiari del  
Ex 40,32  del testimoni, e la glòria  de nostro Senyor Déu complí lo tabernacle. 
Ex 40,33  qui hu cobria tot, e la magestat  de nostro Senyor Déu qui hy resplendia,  
Ex 40,34  del tabernacle, e anaven los fills  de Yrrael per lurs companyes; 35 e si  
Ex 40,36  dessús en aquell loch. 36 E la nuu  de nostro Senyor Déu hi era de die, e lo  
Ex 40,36  la nuu de nostro Senyor Déu hi era  de die, e lo foch de nit, e vèyan-ho los 
Ex 40,36 Senyor Déu hi era de die, e lo foch  de nit, e vèyan-ho los pobles per tots  
Ex Expl  Èxodus, qui és lo secon libre  de la Bíblia. Lv IncE comensa lo terç  
Lv 1,2  e dix-li: 2 –Parla als fills  de Yrrael e digues-los: »Home qui oferrà 
Lv 1,2  e digues-los: »Home qui oferrà  de vosaltres hòstia a nostro Senyor, de  
Lv 1,2  vosaltres hòstia a nostro Senyor,  de sas bísties, ço és, de bou o de ovella, 
Lv 1,2  Senyor, de sas bísties, ço és,  de bou o de ovella, oferreu sacrificis. 3  
Lv 1,2  de sas bísties, ço és, de bou o  de ovella, oferreu sacrificis. 3 »Si la  
Lv 1,5  devant nostro Senyor, los fills  de Aron sacerdot oferran la sua sanch e  
Lv 1,5  sua sanch e scamparan-la entorn  de l’altar qui és devant la porta del  
Lv 1,10  Senyor. 10 »E si és la oferta  de bísties, [*] o de cabres, oferrà  
Lv 1,10  si és la oferta de bísties, [*] o  de cabres, oferrà anyellat sens horresa,  
Lv 1,11 horresa, 11 e sacrificarà al costat  de l’altar qui guarda ves aguiló devant  
Lv 1,11  scamparan sobre l’altar los fills  de Aron entorn, 12 e pertiran los membres, 
Lv 1,14  14 »E si és la oferta holocaust  de aucells, ço és, de tortres o de polls o 
Lv 1,14 oferta holocaust de aucells, ço és,  de tortres o de polls o coloma, 15 oferrà  
Lv 1,14  de aucells, ço és, de tortres o  de polls o coloma, 15 oferrà-la lo  
Lv 1,17 la lenya. Açò és holocaust e oferta  de suau odor a Déu. 2,Tit Capítol sagon 1  
Lv 2,1  oferrà a nostro Senyor sa oferta  de sacrifici, serà fogassa, e scamparà  
Lv 2,2  2 e portar-ho-ha als fills  de Aron, sacerdot, e la un d’ells prenga  
Lv 2,2  e la un d’ells prenga lo puny ple  de cèmola e oli e molt encens, e face’n  
Lv 2,2 ara per remembransa, e és sacrifici  de plasent odor a nostro Senyor. 3 E ço  
Lv 2,3  ço que 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 las ofertas de nostro Senyor. 4 »E com  
Lv 2,3 serà sant dels sants de las ofertas  de nostro Senyor. 4 »E com aportaran  
Lv 2,4  cuyt en lo forn, axí com pans  de cèmola, ço és a saber, menys de levat  
Lv 2,4  de cèmola, ço és a saber, menys  de levat mesclats ab oli, e fogassas  
Lv 2,4  ab oli, e fogassas alizes untades  de oli; 5 o si serà la oferta de cèmola  
Lv 2,5  de oli; 5 o si serà la oferta  de cèmola mesclada ab oli e frita axí com  
Lv 2,5  en paella, ço és a saber, meyns  de levat, 6 depertiràs aquella manudament  
Lv 2,7  oli. 7 »E si la prasentalla serà  de †tenor†, agualment de cèmola e d’oli.  
Lv 2,7  serà de †tenor†, agualment  de cèmola e d’oli. 8 »Pendràs ço que  
Lv 2,9  e ofira’l sobre lo altar en odor  de suavesa a nostro Senyor. 10 E qualque  
Lv 2,10  10 E qualque cose romandrà serà  de Aron e de sos fills, e serà sant dels  
Lv 2,10  cose romandrà serà de Aron e  de sos fills, e serà sant dels sants de  



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

182 
 

Lv 2,10  sos fills, e serà sant dels sants  de las ofertas de nostro Senyor. 11 »Totas 
Lv 2,10 serà sant dels sants de las ofertas  de nostro Senyor. 11 »Totas las  
Lv 2,11  ofertas a nostro Senyor sían menys  de levat, [*] ço que sacrificareu a nostro 
Lv 2,12  Senyor. 12 Las promíssias solament  de aquellas ofertas [*] e lurs dons, e [*] 
Lv 2,12  conponides sobre l’altar en odor  de suavetat. 13 »E qualque cose que  
Lv 2,14 14 »Si en altre manera oferràs dons  de las tuas promíssies de tos fruyts a  
Lv 2,14 oferràs dons de las tuas promíssies  de tos fruyts a nostro Senyor, de las  
Lv 2,14  de tos fruyts a nostro Senyor,  de las spigues encara verdejants, torreràs 
Lv 2,15  encens porteràs demunt, car oferta  de nostro Senyor és; 16 de las quals coses 
Lv 2,16  car oferta de nostro Senyor és; 16  de las quals coses de la una pertida ferà  
Lv 2,16  Senyor és; 16 de las quals coses  de la una pertida ferà perfum lo prevere  
Lv 2,16  perfum lo prevere per remembransa  de la oferta, axí com és del forment e de  
Lv 2,16 la oferta, axí com és del forment e  de l’oli, e de tot l’encens, car  
Lv 2,16  com és del forment e de l’oli, e  de tot l’encens, car sacrifici és a  
Lv 3,1  Capítol terç 1 »E si degolladura  de pacifichament serà lur do, axí com de  
Lv 3,1  pacifichament serà lur do, axí com  de bous, aquell que sacrificharà, sia  
Lv 3,2  Senyor. 2 E pos la mà sobre lo cap  de son sacrifici, e degollarà aquell en la 
Lv 3,2 intrada del tabernacle, 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 degolladura  
Lv 3,3  entorn de l’altar, 3 e ofiren  de la degolladura del pacifichament en  
Lv 3,3  en oferta a nostro Senyor, lo grex  de la tela e tot lo grex qui dins ell és 4 
Lv 3,4 en los lombles e en totas las parts  de dins, 5 de tot açò fassa perfum sobre  
Lv 3,5  e en totas las parts de dins, 5  de tot açò fassa perfum sobre l’altar,  
Lv 3,6  al Senyor. 6 »E si lur oferta serà  de ovellas e la degolladura serà per  
Lv 3,8  Senyor, 8 posen la mà sobre lo cap  de lur sacrifici, e puxs degoll-lo  
Lv 3,8  del testimoni, e los fills  de Aron scampen la sanch sobre lo altar  
Lv 3,9  lo grex e la couha complida endret  de l’os, 10 ab los ronyons e ab lo grex  
Lv 3,10  e sobre los ronyons, e tot lo grex  de dins 11 pendran los sacerdots e posar- 
Lv 3,13  13 pos la sua mà sobre lo cap  de aquella e degoll-la a la intrada del  
Lv 3,13  del testimoni, e los fills  de Aron scampen la sanch sobre l’altar  
Lv 3,15 lo fetge, qui és sobre aquells prop  de la ylada, e tot lo grex de dins, 16  
Lv 3,15  prop de la ylada, e tot lo grex  de dins, 16 pendrà lo sacerdot e cremar- 
Lv 3,16 sobre l’altar e fer-n’ha perfum  de suau odor al Senyor Déu. Tot lo sèu  
Lv 3,16 odor al Senyor Déu. Tot lo sèu serà  de nostro Senyor. 17 »Perdurable dret en  
Lv 3,17  habitacles. Ne grex ne sanch  de tot en tot no menjareu; lo grex que és  
Lv 4,2  a Moysès e dix: 2 –Parla als fills  de Yrrael: »Ànima com peccarà per  
Lv 4,2  »Ànima com peccarà per ignorància  de sacrifici e de tots los manaments que  
Lv 4,2  per ignorància de sacrifici e  de tots los manaments que lo Senyor ha  
Lv 4,4  e posarà la sua mà sobre lo cap  de aquell e degollar-l’ha devant Déu. 5 
Lv 4,5  -l’ha devant Déu. 5 E pendrà  de la sanch del vadell e portarà de  
Lv 4,5  de la sanch del vadell e portarà  de aquella en lo tabernacle del testimoni, 
Lv 4,7  claustre del santuari. 7 E poserà  de aquella matexa sanch en lo corn de l’  
Lv 4,7  de 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 qui romandrà buyderà en lo fonament  de l’altar de l’holocaust en lo  
Lv 4,7  buyderà en lo fonament de l’altar  de l’holocaust en lo intrament del  
Lv 4,9  dels II lombles e la tela [*] prop  de la ylada, e del fetge, e totas coses,  
Lv 4,10  fetge, e totas coses, 10 axí com  de sacrifici de passifichament com ferà  
Lv 4,10  coses, 10 axí com de sacrifici  de passifichament com ferà perfum dessobre 
Lv 4,10  com ferà perfum dessobre l’altar  de l’holocaust. 11 E la pell e totas  
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Lv 4,12 tot lo romanent del cos traurà fora  de las albergades, en loch net on solen  
Lv 4,13  13 »Car si tota la coŀlecció  de Yrrael se ignorave e per ignorància  
Lv 4,13  ferà ço qui és quantre lo manament  de Déu, 14 e puxs entendrà son peccat,  
Lv 4,15  d’Irrael las mans sobre lo cap  de aquell devant lo Senyor, e com lo  
Lv 4,16  Senyor, 16 lo prevere untat prenga  de la sanch de aquell e port-la en lo  
Lv 4,16 lo prevere untat prenga de la sanch  de aquell e port-la en lo tabernacle del 
Lv 4,18  lo vel, ço és, la claustre, 18 e  de aquella matexa pos en los corns de l’  
Lv 4,18  de aquella matexa pos en los corns  de l’altar qui és devant nostro 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, que és a la  
Lv 4,21  vadell, car per gran moltitut  de peccats és. 22 »E si peccarà príncep  
Lv 4,22  si peccarà príncep quantre un home  de ço que nostro Senyor veda per  
Lv 4,23 sacrifici a nostro Senyor, I cabrit  de las cabres que sia net, 24 e pos la sua 
Lv 4,24  24 e pos la sua mà sobre lo cap  de aquell, e puxs degoll-lo en lo loch  
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 perfumarà  
Lv 4,29  neta, 29 e pos la mà sobre lo cap  de sa oferena, la qual és per peccat, e  
Lv 4,29 peccat, e degoll aquella en lo loch  de l’holocaust. 30 E prenga lo sacerdot  
Lv 4,30  holocaust. 30 E prenga lo sacerdot  de la sanch en lo ceu dit e toch-ne los  
Lv 4,30 dit e toch-ne los corns del 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 sobre l’altar en odor  de suavetat a nostro Senyor, e preguerà  
Lv 4,32  e serà-li perdonat. 32 »E si  de las bísties aportaran a sacrificar per  
Lv 4,33  nèdea, 33 e pos la mà sobre lo cap  de aquella e degoll aquella en lo loch on  
Lv 4,34  sacrifici. 34 E prenga lo sacerdot  de la sanch en lo ceu dit e tinya los  
Lv 4,34  en lo ceu dit e tinya los corns  de l’altar dels holocausts, e lo romanent 
Lv 4,34  e lo romanent git al fonament  de aquell. 35 E prenga lo sèu e fassa d’  
Lv 5,1 1 »E si ànima peccarà e oyrà la veu  de sagrament e serà testimoni que ell ho  
Lv 5,2  altre reptília, e serà oblidada  de la sua inmundància, mala és e ha peccat 
Lv 5,3  3 »E si algú tocharà la inmundícia  de l’home segons totas las sutzures que  
Lv 5,3  e puxs ho conexerà, digne és  de colpa. 4 »Ànima qui jurerà e mourà sos  
Lv 5,8  per lo peccat, e plom-li lo cap  de la part del servigal axí que li aparega 
Lv 5,9  9 e puxs sia degollat e scampa  de la sanch de aquell per las parets de l’ 
Lv 5,9  sia degollat e scampa de la sanch  de aquell per las parets de l’altar, e ço 
Lv 5,9  la sanch de aquell per las parets  de l’altar, e ço que de la sanch sobrerà  
Lv 5,9  las parets de l’altar, e ço que  de la sanch sobrerà fassa decórrer al  
Lv 5,9  sobrerà fassa decórrer al fonament  de l’altar, car per peccat és; 10 e l’  
Lv 5,10 per ell lo sacerdot e per lo peccat  de aquell, e serà perdonat a ell. 11 »E si 
Lv 5,11 ofira per son peccat la desena part  de I efí, ço és, I cister, de sèmola, e no 
Lv 5,11  part de I efí, ço és, I cister,  de sèmola, e no meta en aquella oli, ni  
Lv 5,16  segons lo pes del santuari, 16 e  de assò que aportarà se restituescha lo  
Lv 5,17  peccarà per ignorància e ferà una  de las coses que nostro Senyor veda en la  
Lv 5,18 folch al sacerdot, segons la manera  de la stimació del peccat. Lo qual ador  
Lv 6,3  en totas aquestas maneras o en una  de totas ferà contra aquell en las quals  
Lv 6,6  al sacerdot segons la stimació  de la masura del peccat. 7 E aquell prech  
Lv 6,9  e a sos fills: »Aquesta és la ley  de l’holocaust: Foch cremarà en l’altar  
Lv 6,10 lo sacerdot vista gonella e bregues  de li sobre sa carn, e pendrà la cendra  
Lv 6,10  ferà lo foch e posarà aquella prop  de l’altar; 11 e puxs despullarà’s  
Lv 6,11 pendrà la sendra e traurà-la fora  de las albergades, e posar-l’ha en loch 
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Lv 6,12  lo foch crem tostemps sobre la ara  de l’altar, lo qual nodrescha lo sacerdot 
Lv 6,14 presents que deven ofarir los fills  de Aron devant lo Senyor Déu e devant l’  
Lv 6,15  15 »Prenga lo sacerdot I puyn  de sèmola mesclada ab oli e molt encens,  
Lv 6,15  aquell en l’altar en remembransa  de odor suau a nostro Senyor; 16 e lo  
Lv 6,16  a nostro Senyor; 16 e lo romanent  de la sèmola mengen Aron e sos fills meyns 
Lv 6,16  mengen Aron e sos fills meyns  de levat, e mengen-la en lo loch del  
Lv 6,18  18 Solament los mascles dels fills  de Aron menjaran ella, e açò sia fur per  
Lv 6,18 per tostemps en vostres generacions  de sacrifici al Senyor; tots aquells qui  
Lv 6,20  dient: 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 oferir al  
Lv 6,20  dèvan oferir al Senyor en lo die  de la sua unció: oferran la desena part d’ 
Lv 6,20 oferran la desena part d’un cister  de cèmola en sacrifici perdurable, la  
Lv 6,21  e oferran aquella calenta en odor  de suavetat a nostro Senyor. 22 E tota la  
Lv 6,23  dels sacerdots serà consumit  de foch, e negú no menig d’aquell. 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  d’aquell serà santifichat. E si  de la sanch de aquell en las vestidures  
Lv 6,27  serà santifichat. E si de la sanch  de aquell en las vestidures serà scampada, 
Lv 6,28  en loch sant. 28 E lo vaxell  de la terra en lo qual la carn d’ell serà 
Lv 6,28  sia trenchat; e si serà vaxell  de coure, sia respat e puxs levat ab  
Lv 6,30  oferena que’s degoll per peccat  de la qual s’enporta la sanch lo sacerdot 
Lv 7,1  Capítol VII 1 Aquesta és la lig  de [*] la colpa. »Santa dels sants és, 2 e 
Lv 7,2  »Santa dels sants és, 2 e per amor  de assò là on degollaran lo holocaust  
Lv 7,2 sanch d’aquell sia scampada entorn  de l’altar. 3 E ofiren de la couha e lo  
Lv 7,3  entorn de l’altar. 3 E ofiren  de la couha e lo grex qui cobre las  
Lv 7,6  per la colpa. 6 Tots los mascles  de linatge de prevere en lo loch sant  
Lv 7,6  6 Tots los mascles de linatge  de prevere en lo loch sant menjaran  
Lv 7,8 lo sacerdot qui oferrà lo sacrifici  de l’holocaust haurà la pell d’aquell, 9 
Lv 7,9  pell d’aquell, 9 e tot sacrifici  de cèmola qui serà cuyt en forn e tot ço  
Lv 7,10  untat o mesclat o sia secha menys  de res, a tots los fills d’Irrael sia  
Lv 7,11 agual masura. 11 »Aquesta és la lig  de la oferena de las coses passificables  
Lv 7,11 11 »Aquesta és la lig de la oferena  de las coses passificables que oféran al  
Lv 7,12 »E si la oferta serà per acostament  de gràcia, ofiren pans sens levat salgats  
Lv 7,12  aliza untada d’oli, e crespells  de cèmola fets ab oli per agual  
Lv 7,13 levats sacrificharà ab lo sacrifici  de las gràcias per pacificar, 14 dels  
Lv 7,14  sacerdots que stan en lo sacrifici  de la sanch, 15 las carns del qual ells  
Lv 7,15  en aquell die, e no romanga  de res alguna cose entrò al matí. 16 »Si  
Lv 7,16 cose romandrà tro al matí, legut és  de menjar-la, 17 e si alguna cose ne  
Lv 7,18  trobada en lo terç die [*]. 18 [*]  de las carns del sacrifici pacifichable,  
Lv 7,18  serà colpable del trenchament  de la lig. 19 »E la carn que tocharà en  
Lv 7,20  20 E ànima ensutzada qui menjarà  de las carns de la oferta dels  
Lv 7,20  ensutzada qui menjarà de las carns  de la oferta dels pacifichaments que és  
Lv 7,20 que és oferta al Senyor Déu, parirà  de son poble. 21 »E qui tocharà la sutzura 
Lv 7,21 »E qui tocharà la sutzura d’home o  de bístie o la cose qui ensutzar pot e  
Lv 7,23  d’Irrael: »Lo sèu dels bous e  de las ovellas e de las cabres no  
Lv 7,23  sèu dels bous e de las ovellas e  de las cabres no menjareu; 24 lo sèu de  
Lv 7,24  las cabres no menjareu; 24 lo sèu  de las bèsties mortas per si e d’aquellas 
Lv 7,26  ensens parirà del ceu poble. 26 »E  de la sanch de tots los animals no  
Lv 7,26  del ceu poble. 26 »E de la sanch  de tots los animals no menjareu en menjar, 
Lv 7,26  en menjar, axí d’ocells com  de bestiar; 27 tota ànima qui menjarà  
Lv 7,27 tota ànima qui menjarà sanch parirà  de son poble. 28 E parlà nostro Senyor a  
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Lv 7,31  sobre l’altar, e lo pits serà  de Aron e de sos fills. 32 E la mà dreta  
Lv 7,31  l’altar, e lo pits serà de Aron e  de sos fills. 32 E la mà dreta del  
Lv 7,33  la sanch e lo sèu; e los fills  de Aron hauran en la lur part la cama  
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 d’  
Lv 7,34  als fills d’Irrael del sacrifici  de lurs oferenas, e dar-ho-han a Aron, 
Lv 7,34 -han a Aron, sacerdot, e als fills  de aquell en fur del Senyor Déu, en ley  
Lv 7,35  Irrael. 35 »E aquesta és la unció  de Aron e de sos fills del sacrifici del  
Lv 7,35 35 »E aquesta és la unció de Aron e  de sos fills del sacrifici del Senyor Déu  
Lv 7,35  que Moysès ordonà a ells en ofici  de prevere, 36 que manà a ells lo Senyor  
Lv 7,37  generacions sues. 37 »[*] la ley  de l’holocaust e del sacrifici per peccat 
Lv 7,38  mès nostro Senyor [*] en lo munt  de Sinaý com manà als fills d’Irrael que  
Lv 7,38  al Senyor Déu en lo desert  de Sinaý. 8,Tit Capítol VIII 1 E parlà  
Lv 8,2 ab lurs vestiduras e ab l’untament  de l’oli e I vadell per peccat e II  
Lv 8,2  peccat e II moltons e I canestell  de pa alís, 3 e ajustaràs tot lo poble a  
Lv 8,7  aygüe, 7 e vestí-li lo vestiment  de bisbe de li e lo braguer, e vestí a ell 
Lv 8,7  e vestí-li lo vestiment de bisbe  de li e lo braguer, e vestí a ell lo pali  
Lv 8,9  sàvena en lo cap, e en lo frontal  de aquella posà la launa d’or consegrada  
Lv 8,12  a ells. 12 E gità oli sobre lo cap  de Aron e untà’l e consegrà’l. 13 E com  
Lv 8,13  d’ell foren oferts, vestí’ls  de gonellas de li e sený a ells braguers e 
Lv 8,13 foren oferts, vestí’ls de gonellas  de li e sený a ells braguers e posà en  
Lv 8,14 fills posaren las mans sobre lo cap  de aquell, 15 e degollà aquell. E pres la  
Lv 8,15 banyà-hi son dit e tený los corns  de l’altar entorn. E com l’hach  
Lv 8,15  schampà la sanch en los fonaments  de aquell. 16 E lo sèu qui era sobre las  
Lv 8,18  ariet en holocaust, e sobre lo cap  de aquell posaren Aron e sos fills lurs  
Lv 8,19  aquell e scampà la sanch entorn  de l’altar. 20 E l’ariet desmembrà per  
Lv 8,21  l’altar per ço car era holocaust  de suau odor a Déu, axí com havia manat a  
Lv 8,22  e posaren lurs mans sobre lo cap  de aquell Aron e sos fills. 23 E com l’  
Lv 8,23 E com l’hach degollat Moysès, pres  de la sanch de aquell e tochà la orella de 
Lv 8,23  degollat Moysès, pres de la sanch  de aquell e tochà la orella de Aron dreta  
Lv 8,23  sanch de aquell e tochà la orella  de Aron dreta en la strema part d’aquella 
Lv 8,23  strema part d’aquella e lo polzo  de la dreta e semblantment en los peus. 24 
Lv 8,24  24 E oferí atrecí [*] Aron: e pres  de la sanch de l’ariet qui havia degollat 
Lv 8,24 atrecí [*] Aron: e pres de la sanch  de l’ariet qui havia degollat e tocà  
Lv 8,24  degollat e tocà’l[s] en l’estrem  de la orella dreta e lo polzo dret de las  
Lv 8,24  de la orella dreta e lo polzo dret  de las mans e dels peus, e lo romanent  
Lv 8,26  pres, e la cama dreta. 26 E pres  de la cistella del pa alís qui era devant  
Lv 8,26  pa sens levat e I bestesa a manera  de crespell salgada d’oli e una fogassa  
Lv 8,28  alsat devant Déu, 28 ell ho pres  de las mans de aquells e perfumà sobre lo  
Lv 8,28  Déu, 28 ell ho pres de las mans  de aquells e perfumà sobre lo altar de l’ 
Lv 8,28 de aquells e perfumà sobre lo altar  de l’holocaust per ço car era consegració 
Lv 8,28  consegració e oferta en odor suau  de sacrifici a nostro Senyor. 29 E pres lo 
Lv 8,29  lo pits, e alsà aquell devant Déu,  de l’ariet de la consegració en part sua, 
Lv 8,29 alsà aquell devant Déu, de l’ariet  de la consegració en part sua, axí com  
Lv 8,30 lo Senyor Déu. 30 E pres l’ungüent  de untadura e la sanch que sobre l’altar  
Lv 8,30  sobre Aron e sobre los vestiments  de aquell e sobre sos fills e sobre lurs  
Lv 8,31  e menjau-las aquí, e los pans  de la consegració menjau, los quals són en 
Lv 8,32 los menjaran.” 32 E ço que romandrà  de las carns e del pa, sia cremat al foch. 
Lv 8,33  pa, sia cremat al foch. 33 Emperò  de la porta del tabernacle no axireu per  
Lv 8,33  al die que sia complit lo temps  de la vostra consegració, car en VII dies  
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Lv 8,35  vostro sacrifici. 35 De die e  de nit estareu en lo tabernacle observant  
Lv 9,1 Moysès Aron e sos fills e los fills  de sos fills e tots los majors nats d’  
Lv 9,2 e dix a Aron: 2 –Pren I vadell fill  de bou per peccat e I ariet en holocaust,  
Lv 9,3  per peccat e I vadell e I anyell  de I any, e sían sens màcula en holocaust, 
Lv 9,4  devant lo Senyor en sacrifici  de cascú, e oferreu cèmola mesclada ab  
Lv 9,9  ell banyà son dit, e tochà lo corn  de l’altar, e gità lo romanent al  
Lv 9,9  e gità lo romanent al fonament  de aquell. 10 E lo sèu e los ronyons e la  
Lv 9,12 E sacrifichà e degollà lo holocaust  de sacrifici, e sos fills aportaren-li  
Lv 9,12 e sos fills aportaren-li la sanch  de aquell, la qual ell buydà entorn de l’ 
Lv 9,12 de aquell, la qual ell buydà entorn  de l’altar e dessobre lo holocaust. 13 E  
Lv 9,19  19 E lo sèu del bou e la coha  de l’ariet e los ronyons ab lo sèu e la  
Lv 9,23  lo poble. E aparech la glòria  de Déu a tota la moltitut. 24 E veus que  
Lv 9,24 la moltitut. 24 E veus que foch axí  de Déu e devorà lo holocaust e lo sèu qui  
Lv 10,1  Capítol X 1 E Nadab e Abiüd, fills  de Aron, prenguéran encencers e matéran- 
Lv 10,2 a ells no era manat. 2 E isqué foch  de nostro Senyor e cremà aquells, e foren  
Lv 10,4  Moysès Mizahel e Etelsephan, fills  de Oziel, avoncle d’Aron, e dix a ells:  
Lv 10,4  del santuari, e portau-los fora  de las albergades. 5 E mantinent ells  
Lv 10,5  axí com gèyan, vestits ab gonellas  de li, e gitaren-los defora axí com los  
Lv 10,6  vostros frares e totas las cases  de Yrrael ploreran sobre lo cremament que  
Lv 10,7  en altre manera parireu, e lo oli  de la santa unció és sobre vosaltres. E  
Lv 10,10  10 per ço que hajau ciència  de triar entre sant e no sant, e entre  
Lv 10,11  que ha parlats Déu a ells per mà  de Moysès. 12 E parlà Moysès a Aron e a  
Lv 10,12  –Preneu lo sacrifici que romàs  de la oferta de nostro Senyor e menjau  
Lv 10,12 lo sacrifici que romàs de la oferta  de nostro Senyor e menjau aquell sens  
Lv 10,12  e menjau aquell sens levat prop  de l’altar, car sant dels sants és. 13 E  
Lv 10,14  a tu e als teus fills són stojades  de las oferenas saludables dels fills d’  
Lv 10,16  e Aytamar, que romanguéran fills  de Aron, e dix: 17 –Per què no menjau lo  
Lv 10,17  vosaltres que aporteu la iniquitat  de la moltitut e que pregueu per aquells  
Lv 10,19  vuy si plau devant los ulls  de Déu. 20 E com ho oyí Moysès, rabé la  
Lv 11,2  són los animals que menjareu  de tots los animals de la terra: 3 tot  
Lv 11,2  que menjareu de tots los animals  de la terra: 3 tot aquell qui ha depertida 
Lv 11,4  lo camell e d’altres, no menjareu  de aquella, e entre las inmundes reputau  
Lv 11,8 ungle fesa, no remuga. 8 »Las carns  de aquells no menjareu e lurs calabrines  
Lv 11,9  aygües e són lícites a vosaltres  de menjar: tots aquells qui han ales e  
Lv 11,9 axí en mar com en terra e en aygües  de flums o en stanys, menjareu. 10 E  
Lv 11,15  15 e tot corp negre e tot ocell  de sa semblansa, 16 e sturç [*] e sperver  
Lv 11,23  segons son genus. 23 E qualquequal  de las voletaries que solament hagen IIII  
Lv 11,23  que havem ditas, lunyades sían  de vosaltres. 24 »E qui tocharà mort de  
Lv 11,24  vosaltres. 24 »E qui tocharà mort  de aquellas, serà ensuzat e serà no nèdeu  
Lv 11,25  serà nacessària cose que algú port  de aquellas mortas, levarà los vestiments  
Lv 11,27  27 E qui irà sobre ses palmes  de tots los animals que van ab IIII peus,  
Lv 11,32  morts serà ensutzat, axí vaxell  de fust, que hom usa, o pells o celici o  
Lv 11,33  seran mundades. 33 E tot vaxell  de terra en lo qual alguna cose de  
Lv 11,33  de terra en lo qual alguna cose  de aquellas haurà stat serà ensutzat, e  
Lv 11,33  stat serà ensutzat, e per amor  de assò deu ésser trenchat. 34 Tots los  
Lv 11,34  e tota cose que beureu gequida  de tots los vaxells serà inmunde. 35 E  
Lv 11,35  35 E qualque cose dels morts  de aquells serà tochada serà inmunde en  
Lv 11,35  serà tochada serà inmunde en caure  de sobre, vullas que sia forn, vullas que  
Lv 11,35 que sia forn, vullas que sia ferros  de III peus, sia destrovit e seran no  
Lv 11,36  mundes, e si las tocharà neguna  de las mortas, aquellas seran ensutzades.  
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Lv 11,37  37 E si’n chaurà sobre cascuna  de la samensa, no serà ensutzada aquella.  
Lv 11,43  ànimas ni no toqueu neguna cose  de aquellas per ço que no siau inmundes,  
Lv 11,45  lo Senyor que aduguí a vosaltres  de terra de Egipte per ço que fos a  
Lv 11,45  que aduguí a vosaltres de terra  de Egipte per ço que fos a vosaltres en  
Lv 11,46  »Aquesta és la lig dels animals e  de las voletaries e de totas ànimas  
Lv 11,46  dels animals e de las voletaries e  de totas ànimas vivents que’s moven en  
Lv 12,2  entorn los dies del departiment  de las mèstrues; 3 e en lo die vuytè sia  
Lv 12,4 l’infant. 4 Ella starà en la sanch  de la sua purifichació per XXXIII [*], e  
Lv 12,4  entrò que sían complits los dies  de la purgació. 5 »E si infanterà fembra,  
Lv 12,5 per II setmanas, entorn lo gitament  de las mèstrues, e starà LXVI dies en la  
Lv 12,5  e starà LXVI dies en la sanch  de la sua purifichació. 6 »E com seran  
Lv 12,6  6 »E com seran complits los dies  de la sua purifichació, per fill o per  
Lv 12,6  d’un any en holocaust e I poll  de coloma o de tortra per peccat, a la  
Lv 12,6  en holocaust e I poll de coloma o  de tortra per peccat, a la porta del  
Lv 12,7  e axí serà mundada del corriment  de la sanch sua. Aquesta és la lig de las  
Lv 12,7  de la sanch sua. Aquesta és la lig  de las †mèstrues† de mascle e fembre. 8 E  
Lv 12,7 Aquesta és la lig de las †mèstrues†  de mascle e fembre. 8 E si no haurà poder  
Lv 12,8  prenga II tortres o II polls  de colom, la un d’ells a fer holocaust e  
Lv 13,2 busanya o fístola o naxensa axí com  de labrozia, 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 una spècia  de lebrozia, e majorment si la plaga és en 
Lv 13,3  en la carn e en la conna, plaga és  de lebrozia, e segons l’arbitre d’aquell 
Lv 13,9  si a ell serà vist. 9 »E plaga  de lebrozia si serà en hom, amèn-lo hom  
Lv 13,11  pot ésser condempnat, [*] en cuyro  de sa carn; condempnarà aquell lo  
Lv 13,19 ulcus e serà sanat, 19 e en lo loch  de l’ulcus serà sicatrix blancha o  
Lv 13,20  sacerdot, 20 lo qual veja lo loch  de la lebrozia, e guardarà la carn altre  
Lv 13,20 és, condempnar-l’ha per la plaga  de la lebrozia qui serà nada en la úlsara. 
Lv 13,26  carn romanent, aquella serà spècia  de lebrozia sotsscura; per què lo prevere  
Lv 13,28  en son loch, no asats clara,  de cremament és, e per amor de assò sia  
Lv 13,28  clara, de cremament és, e per amor  de assò sia mundat, car sichatricx és de  
Lv 13,28  assò sia mundat, car sichatricx és  de foch. 29 »Hom ho fembra en lo cap del  
Lv 13,30  haurà, ensutzat és, car lebrós és  de cap e de la barba. 31 E si veurà la  
Lv 13,30 ensutzat és, car lebrós és de cap e  de la barba. 31 E si veurà la plaga alsada 
Lv 13,31 31 E si veurà la plaga alsada agual  de la conna, e los cabells negres, tenga  
Lv 13,32  seran en lur color e lo loch  de la plaga agual ab la conna, 33 raurà’l 
Lv 13,33  33 raurà’l en altre loch menys  de la plaga e tendrà’l per altres VII  
Lv 13,39 sàpia que no és lebrozia mas màcula  de color blancha e l’home és munde. 40  
Lv 13,44  44 »E qualque home serà tochat  de lebrozia e serà depertit de l’arbitre  
Lv 13,44  tochat de lebrozia e serà depertit  de l’arbitre del sacerdot, 45 haurà se  
Lv 13,46  e aquest habitarà tot sol fora  de las albergades. 47 »Vestidures de lana  
Lv 13,47  de las albergades. 47 »Vestidures  de lana e de li que labrós haurà 48 en  
Lv 13,47  47 »Vestidures de lana e  de li que labrós haurà 48 en stam o sots  
Lv 13,48  pell o qualque cose que sia feta  de la pell, 49 si de blancha o roge màcula 
Lv 13,49 cose que sia feta de la pell, 49 si  de blancha o roge màcula serà ensutzada,  
Lv 13,52  ço que serà atrobat, 52 e per amor  de açò sia cremat ab flama de foch. 53 E  
Lv 13,52 per amor de açò sia cremat ab flama  de foch. 53 E si veurà que ella no serà  
Lv 13,55  VII dies. 55 E com veurà la faç  de aquell que no serà mudade ne reversade  
Lv 13,59  serà munde. 59 »Aquesta és la lig  de lebrozia e del vestiment de lana e de  
Lv 13,59  la lig de lebrozia e del vestiment  de lana e de li e de stam e de totas coses 
Lv 13,59  lebrozia e del vestiment de lana e  de li e de stam e de totas coses sots  
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Lv 13,59  e del vestiment de lana e de li e  de stam e de totas coses sots pell, com se 
Lv 13,59  de lana e de li e de stam e  de totas coses sots pell, com se deguen  
Lv 14,2  Moysès dient: 2 –Aquesta és la lig  de lebrós com hom lo deurà mundar: »Serà  
Lv 14,4  perdals vius los quals són lícits  de menjar, e fust de cedres, vermell e  
Lv 14,4  quals són lícits de menjar, e fust  de cedres, vermell e hisop. 5 E degoll un  
Lv 14,5  degoll un dels ocells en un vaxell  de terra sobre aygüe vive, 6 e l’altre  
Lv 14,6  e tot açò banyarà en la sanch  de l’ocell degollat. 7 E de assò salpusch 
Lv 14,7  la sanch de l’ocell degollat. 7 E  de assò salpusch aquell que és mundat VII  
Lv 14,7  és mundat VII vegades per ço que  de dret sia purgat, e puxs lex anar lo  
Lv 14,10  II anyells nèdeus e una ovella  de I any sens tacha e III deenes de cèmola 
Lv 14,10  de I any sens tacha e III deenes  de cèmola en sacrifici, que sia mesclada  
Lv 14,12 oferrà’l per la colpa, e lo cister  de l’oli, e oferrà totas las coses devant 
Lv 14,14  sants és. 14 »E pendrà lo prevere  de la sanch del sacrifici que és degollat  
Lv 14,14  e posar-ne-ha en l’estrem  de la orella dreta d’aquell que deu ésser 
Lv 14,15  en la mà dreta e del peu, 15 e  de l’oli del cister metrà en la sua mà  
Lv 14,17  en la mà buyderà sobre l’estrem  de la orella dreta d’aquell que és mundat 
Lv 14,17  que és mundat e sobre lo polzo  de la mà e del peu dret, e sobre la sanch  
Lv 14,19  e adonchs degollarà lo sacrifici  de l’holocaust, 20 e posarà aquell en l’ 
Lv 14,21  ell lo sacerdot, e la desena part  de la cèmola mesclade ab oli en sacrifici, 
Lv 14,22  d’oli, 22 e II tortres o II polls  de colom, dels quals sia la un per peccat  
Lv 14,24  sacrifici per la colpa e lo sister  de l’oli, e levar-los-ha ensemps, 25  
Lv 14,25 ensemps, 25 e degollarà l’anyell e  de la sanch d’aquell poserà sobre lo  
Lv 14,25  d’aquell poserà sobre lo strem  de la orella dreta d’aquell que és mundat 
Lv 14,25 que és mundat e sobre lo polze dret  de la mà e del peu dret. 26 E pendrà lo  
Lv 14,26  peu dret. 26 E pendrà lo prevere  de l’oli del sister e posar-n’ha sobre 
Lv 14,28  28 e tochar-n’ha l’estrem  de la orella dreta d’aquell e lo polze  
Lv 14,28  dreta d’aquell e lo polze dret  de la sua mà e del peu atrecí en lo loch  
Lv 14,28  sua mà e del peu atrecí en lo loch  de la sanch que és schampada per la colpa, 
Lv 14,29  per la colpa, 29 e lo romanent  de l’oli que és en la sua mà sinestre git 
Lv 14,30 perdonar sobre ell devant Déu; 30 e  de las tortres e dels colomins oferrà 31  
Lv 14,34  34 –Com sereu intrats en la terra  de Canahan, la qual jo deré a vosaltres en 
Lv 14,34 vosaltres en possació, e daré plaga  de lebrozia en case de terra de la vostre  
Lv 14,34  e daré plaga de lebrozia en case  de terra de la vostre haretat, 35 vindrà  
Lv 14,34  plaga de lebrozia en case de terra  de la vostre haretat, 35 vindrà aquell que 
Lv 14,35  haretat, 35 vindrà aquell que serà  de casa e fer-ho-ha a saber al prevere 
Lv 14,35  al prevere e dirà: “Enquax plaga  de lebrozia és vist a mi que sia en la mia 
Lv 14,36  deneig totas las universes coses  de la case abans que entre ell en aquella  
Lv 14,36 per ço que tota no sia feta inmunde  de la cose que en la casa és, e puxs entre 
Lv 14,38 dejús la paret, 38 axirà lo prevere  de la casa e tancharà la porta per VII  
Lv 14,39  en la casa, e si veurà la plaga  de lebrozia en las parets, 40 ferà [*]  
Lv 14,42 ferà †fer altres parets† en lo loch  de on són levades aquellas, e ab altre  
Lv 14,42  altre brach ferà axelbar la terra  de la casa. 43 E si aprés que las pedres  
Lv 14,45  pólvora sia gitada fora la casa e  de la posade en lo loch inmunde. 46 »E  
Lv 14,48  casa e veurà la lebrozia depertida  de la casa, aprés que la haurà exelbada,  
Lv 14,49  sanitat. 49 »E’n la purificació  de aquella prenga II perdals e fust de  
Lv 14,49 de aquella prenga II perdals e fust  de cedre e grana e hysop. 50 E com haurà  
Lv 14,51  sobre aygües vives, 51 en la sanch  de aquell banyerà lo perdal viu e lo fust  
Lv 14,51  l’hisop, e en las aygües vives, e  de assò salpuscharà la casa per VII  
Lv 14,54  per dret. 54 »Aquesta és la lig  de tota lebrozia e de percudiment, 55 de  
Lv 14,54  és la lig de tota lebrozia e  de percudiment, 55 de lebrozia en  
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Lv 14,55  tota lebrozia e de percudiment, 55  de lebrozia en vestiments e en cases 56 e  
Lv 14,56 cases 56 e en senadures e en rotura  de carn e de màcula luent e de diverses  
Lv 14,56  en senadures e en rotura de carn e  de màcula luent e de diverses colors de  
Lv 14,56  rotura de carn e de màcula luent e  de diverses colors de aquellas 57 ab què  
Lv 14,56  màcula luent e de diverses colors  de aquellas 57 ab què’s puga conèxer qui  
Lv 15,2 digau a ells: »Home que soferà flux  de sperma serà no nèdeu. 3 E lavors sia  
Lv 15,3  que hom toch la carn d’aquell  de qui corre, aytal humor és leig. 4 Tota  
Lv 15,10  que ha segut aquell que sofer flux  de sperma serà ensutzat entrò al vespre; e 
Lv 15,12 nèdeus entrò al vespre. 12 E vaxell  de terra que ell hage tochat sia trenchat, 
Lv 15,12  hage tochat sia trenchat, e si és  de fust, sia levat ab aygüe. 13 »E si serà 
Lv 15,13  sanat aquell qui d’aquesta manera  de pació era ensutzat, nombrarà VII dies  
Lv 15,15  devant Déu, e serà mundat del flux  de la sua sament. 16 »E home del qual  
Lv 15,19  entrò al vespre. 19 »E fembra que  de son temps haurà flux de sanch al cap  
Lv 15,19  fembra que de son temps haurà flux  de sanch al cap del mes, sia depertida per 
Lv 15,22  ensutzat. 22 E qui tocharà lo lit  de aquella levarà lo ceu vestiment, e ell, 
Lv 15,24  24 E si hom jaurà ab ella en temps  de la sanch mestrual, serà no nèdeu per  
Lv 15,25  que per molts dies soferrà flux  de sanch, no en lo temps de las mèstruas,  
Lv 15,25  flux de sanch, no en lo temps  de las mèstruas, mas aprés lo temps, serà  
Lv 15,25  no nèdea quax axí com en lo temps  de les mèstruas; 26 e lo loch on dormirà e 
Lv 15,28 al vespre. 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 purifichació, 29 e al VIIIèn die 
Lv 15,31  als fills d’Irrael que’s guarden  de legesa e que no muyren en lurs letgesas 
Lv 15,32  la lig d’aquells que han malaltia  de flux d’esperma, e que són ensutsats  
Lv 15,33 ensutsats per jaure ab fembra, 33 e  de aquellas qui han de lur temps e que  
Lv 15,33 ab fembra, 33 e de aquellas qui han  de lur temps e que soferen flux de sanch,  
Lv 15,33 han de lur temps e que soferen flux  de sanch, e dels hòmens que jauhen ab  
Lv 16,1  Senyor a Moysès aprés la mort  de abdosos los fills de Aron com oferiren  
Lv 16,1  aprés la mort de abdosos los fills  de Aron com oferiren lo foch strany e  
Lv 16,2  temps en lo santuari qui és dedins  de la claustre devant la cuberta que cobre 
Lv 16,4 per holocaust, 4 e vista la gonella  de li e bragues de li per ço que amach ses 
Lv 16,4  e vista la gonella de li e bragues  de li per ço que amach ses vergonyes, e  
Lv 16,4  vergonyes, e sinya encara correja  de li e una sàvena de li sobre lo cap, car 
Lv 16,4  encara correja de li e una sàvena  de li sobre lo cap, car aquestas són  
Lv 16,5  com ell serà levat. 5 »E ell rebrà  de tota la moltitut dels fills d’Irrael  
Lv 16,12  12 E prenga l’encencer e umple’l  de las brases de l’altar, e tenint-lo  
Lv 16,12  encencer e umple’l de las brases  de l’altar, e tenint-lo en la mà meta- 
Lv 16,13 las coses odorants axí que la neula  de aquellas e la vapor cobre la cuberta  
Lv 16,14  per ço que no muyre. 14 E prenga  de la sanch del toro e bany son dit e git  
Lv 16,15 dintre la claustre axí com manat és  de la sanch del toro, la qual deu spergir  
Lv 16,15  la qual deu spergir en la †oració†  de l’oracle. 16 E perdonerà sobre lo  
Lv 16,16  16 E perdonerà sobre lo santuari  de totas las inmundícies dels fills d’  
Lv 16,16  inmundícies dels fills d’Irrael e  de lurs colpes e de lurs peccats, e segons 
Lv 16,16  fills d’Irrael e de lurs colpes e  de lurs peccats, e segons tot açò ferà en  
Lv 16,16  que és posat entre aquells enmig  de las sorts de las habitacions d’  
Lv 16,16  entre aquells enmig de las sorts  de las habitacions d’aquells. 17 Negun  
Lv 16,18  e gitarà aquella sobre los corns  de aquell entorn, 19 e git-ne VII  
Lv 16,19  e netegerà ell e santificarà a ell  de totas las inmundícies dels fills de  
Lv 16,19 de totas las inmundícies dels fills  de Yrrael. 20 »E aprés que haurà mundat lo 
Lv 16,21  totas las iniquitats dels fills  de Yrrael e totas las colpes e encara tots 
Lv 16,21  colpes e encara tots los peccats  de aquells. E com haurà feta la pregària  
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Lv 16,21 haurà feta la pregària sobre lo cap  de aquell, enviar-l’ha al desert per la 
Lv 16,21  enviar-l’ha al desert per la mà  de algun hom, 22 e portar-se-n’ha lo  
Lv 16,23  »E retornerà Aron en lo tabernacle  de testimoni, e poserà las vestidures que  
Lv 16,27 en lo santuari, seran aportats fora  de las albergades e seran cremats ab foch, 
Lv 16,30  és perdó vostre e encara mundement  de tots vostros peccats: devant nostro  
Lv 16,31  e afligireu vostres ànimas a fur  de tots temps. 32 »E perdonerà lo sacerdot 
Lv 16,32  per son pare; e aporterà vestidura  de li e vestidures santas, 33 e perdonerà  
Lv 16,34  d’Irrael e per tots los peccats  de aquells una vegada en l’any. E ell féu 
Lv 17,4  per oferta a Déu, digne és  de sanch quax axí com qui scampa sanch, e  
Lv 17,6  sacerdots la sanch sobre l’altar  de Déu a la porta del tabernacle del  
Lv 17,6  e perfumen del sèu en odor  de suavetat al Senyor. 7 E d’equí avant  
Lv 17,7  no degollen negunes presentalles  de totas las coses a las ýdoles ab las  
Lv 17,8  d’ells. 8 »E en aquells dix: Hom  de la casa d’Irrael e dels stranys que  
Lv 17,9  a Déu, l’home aquell serà tallat  de son poble. 10 »Home o qualsevulla de la 
Lv 17,10  son poble. 10 »Home o qualsevulla  de la casa d’Irrael, privat o strany qui  
Lv 17,10 fermaré la mia faç quantre la ànima  de aquell e scamparé aquella de son poble, 
Lv 17,10  ànima de aquell e scamparé aquella  de son poble, 11 car la ànima de la carn  
Lv 17,11  de son poble, 11 car la ànima  de la carn en la sanch és, e jo doné  
Lv 17,12 la ànima e perdonerà. 12 E per amor  de assò dix als fills d’Irrael: Tota  
Lv 17,12 dix als fills d’Irrael: Tota ànima  de vosaltres no mengerà sanch, ni encara  
Lv 17,13  13 »[*] qui cassarà cassa  de bístie o de voletaria de las quals vos  
Lv 17,13  »[*] qui cassarà cassa de bístie o  de voletaria de las quals vos és lícit de  
Lv 17,13  cassa de bístie o de voletaria  de las quals vos és lícit de menjar, scamp 
Lv 17,13 voletaria de las quals vos és lícit  de menjar, scamp la sanch de aquella e  
Lv 17,13  és lícit de menjar, scamp la sanch  de aquella e cobre-la ab terra, 14 car  
Lv 17,14  -la ab terra, 14 car la ànima  de totas las carns és la sanch. Per què jo 
Lv 17,14 diguí als fills d’Irrael: La sanch  de universes carns no menjareu, car la  
Lv 17,14  carns no menjareu, car la ànima  de tota carn és en sanch, e qualquequal  
Lv 17,14  és en sanch, e qualquequal menjarà  de aquella serà tallat de son poble. 15 »E 
Lv 17,14  menjarà de aquella serà tallat  de son poble. 15 »E la ànima que menjarà  
Lv 18,3  3 No fassau segons la costuma  de la terra de Egipte en la qual habitàs,  
Lv 18,3  segons la costuma de la terra  de Egipte en la qual habitàs, ni segons la 
Lv 18,3  qual habitàs, ni segons la costuma  de la regió de Canahan, a la qual jo dech  
Lv 18,3  ni segons la costuma de la regió  de Canahan, a la qual jo dech amanar a  
Lv 18,6 6 »Negun hom no s’acost a la sanch  de son proÿsme per ço que descobre la sua  
Lv 18,7  Jo sóm lo Senyor. 7 »La letgesa  de ton pare e de ta mare no descobriràs,  
Lv 18,7 Senyor. 7 »La letgesa de ton pare e  de ta mare no descobriràs, car te mare és  
Lv 18,8  [*]. 8 »Ne descobriràs la vergonya  de la muller de ton pare, car vergonya de  
Lv 18,8  la vergonya de la muller  de ton pare, car vergonya de ton pare és.  
Lv 18,8 la muller de ton pare, car vergonya  de ton pare és. 9 »No revallaràs la  
Lv 18,9  és. 9 »No revallaràs la vergonya  de ta sor, de part de ton pare o de ta  
Lv 18,9  revallaràs la vergonya de ta sor,  de part de ton pare o de ta mare, que serà 
Lv 18,9  la vergonya de ta sor, de part  de ton pare o de ta mare, que serà  
Lv 18,9  de ta sor, de part de ton pare o  de ta mare, que serà engendrade en casa o  
Lv 18,10  10 »E no revalaràs la vergonya  de la filla de tos fills, e de la néta de  
Lv 18,10  revalaràs la vergonya de la filla  de tos fills, e de la néta de la filla,  
Lv 18,10  de la filla de tos fills, e  de la néta de la filla, car vergonya tua  
Lv 18,10 la filla de tos fills, e de la néta  de la filla, car vergonya tua és. 11 »La  
Lv 18,11  vergonya tua és. 11 »La vergonya  de la filla de la muller de ton pare, que  
Lv 18,11 tua és. 11 »La vergonya de la filla  de la muller de ton pare, que engendrà ton 
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Lv 18,11  vergonya de la filla de la muller  de ton pare, que engendrà ton pare e és  
Lv 18,12  no descobriràs. 12 »La vergonya  de la sor de ton pare [*], car carn és de  
Lv 18,12  12 »La vergonya de la sor  de ton pare [*], car carn és de ton pare.  
Lv 18,12 la sor de ton pare [*], car carn és  de ton pare. 13 »Ne la vergonya de la sor  
Lv 18,13  és de ton pare. 13 »Ne la vergonya  de la sor de ta mare no revalaràs, per ço  
Lv 18,13  pare. 13 »Ne la vergonya de la sor  de ta mare no revalaràs, per ço car és  
Lv 18,13  no revalaràs, per ço car és carn  de ta mare. 14 »La vergonya de ton oncle  
Lv 18,14 és carn de ta mare. 14 »La vergonya  de ton oncle no revalaràs ni no t’  
Lv 18,15  15 »No descobriràs la vergonya  de ta nora, car muller és de ton fill, ne  
Lv 18,15  vergonya de ta nora, car muller és  de ton fill, ne no descobriràs la sua  
Lv 18,16  16 »No descobriràs la vergonya  de la muller de ton frare, car vergonya és 
Lv 18,16  la vergonya de la muller  de ton frare, car vergonya és de ton  
Lv 18,16  de ton frare, car vergonya és  de ton frare. 17 »E la vergonya de la sor  
Lv 18,17  és de ton frare. 17 »E la vergonya  de la sor de la muller tua e de la sua  
Lv 18,17  frare. 17 »E la vergonya de la sor  de la muller tua e de la sua filla no  
Lv 18,17  de la sor de la muller tua e  de la sua filla no descobriràs, de las  
Lv 18,17  e de la sua filla no descobriràs,  de las fillas ni dels fills de aquella no  
Lv 18,17  de las fillas ni dels fills  de aquella no prengues per ço que revelas  
Lv 18,17  la lur vergonya, car carn són  de aquells, e aytal com és no casta. 18  
Lv 18,18 e aytal com és no casta. 18 »La sor  de ta muller no hu prengues en vergonya,  
Lv 18,19  viurà. 19 »A la fembra que haurà  de ses mèstrues [*], no revaleràs la sua  
Lv 18,20  20 »Ne no fornicharàs ab la muller  de ton proÿsme, per ço que la tua sament  
Lv 18,20  no sia ensutzade per mesclament  de la tua sament. 21 »No deràs de la tua  
Lv 18,21  de la tua sament. 21 »No deràs  de la tua sament [*] concegrada a la ýdola 
Lv 18,21  sament [*] concegrada a la ýdola  de Moloch, per ço que no ensutzes lo nom  
Lv 18,22  22 »Ab mascle no useràs a manera  de fembra, car gran abominació és. 23 E no 
Lv 18,26 furs e mos juýs, e no fassau neguna  de aquestas abominacions [*], 27 [*] que  
Lv 18,27  27 [*] que faéran los habitadors  de la terra que foren devant vosaltres e  
Lv 18,28  com he rases las gents qui abans  de vosaltres hi habitaven, 29 car tota  
Lv 18,29  29 car tota ànima qui ferà alguna  de aquestas abominacions perirà del mig  
Lv 18,30  que féran aquells qui fóran abans  de vosaltres, ni no siau ensutzats en  
Lv 19,3 sant, Senyor Déu vostro. 3 »E cascú  de vosaltres tema son pare e sa mare. »E  
Lv 19,5  vostro. 5 »Si degollareu sacrifici  de secrifichament al Senyor per ço que sia 
Lv 19,7 segon die, serà desobadient e digne  de impietat 8 e portarà la sua iniquitat,  
Lv 19,8  la sua iniquitat, car lo santuari  de Déu ensutze, per la qual cose aquella  
Lv 19,8  la qual cose aquella ànima perirà  de son poble. 9 »Com feràs messes ne  
Lv 19,9  ço és, no segaràs entrò al sòl  de la superfícia de la terra, ne las  
Lv 19,9  entrò al sòl de la superfícia  de la terra, ne las spigues romanents no  
Lv 19,13  fortse. No romendrà ab tu la obre  de ton logater entrò al matí. 14 No  
Lv 19,16  en ton poble, ne sias sobre sanch  de ton companyó e de ton proÿsme, car jo  
Lv 19,16  sias sobre sanch de ton companyó e  de ton proÿsme, car jo sóm Senyor. 17 »No  
Lv 19,18 vullas venjar ne no sias remembrant  de la injúria de ton ciutadà. Amaràs ton  
Lv 19,18 ne no sias remembrant de la injúria  de ton ciutadà. Amaràs ton amich axí com  
Lv 19,19  la bístie tua ab altre linatge  de bísties, ni no sembreràs ton camp de  
Lv 19,19  bísties, ni no sembreràs ton camp  de diverses saments, ni portaràs vestidura 
Lv 19,19  ni portaràs vestidura texida  de II coses. 20 »Si hom jaurà ab fembra  
Lv 19,20  ab fembra carnalment en scampament  de samensa, que sia serventa, jatcia ço  
Lv 19,23  23 »Com sereu entrats en la terra  de Canahan e plantareu en ella arbres  
Lv 19,23 no nèdeus a vosaltres e no menjareu  de aquells. 24 Entrò al quart any tots los 
Lv 19,29  no sia sutze e no sia complida  de son peccat. 30 »Guardau lo meu dissapte 
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Lv 19,32  te levaràs, e honra la persona  de vells e tem lo Senyor ton Déu. Jo sóm  
Lv 19,34  vosaltres fos strangers en terra  de Egipte. Jo sóm lo Senyor Déu vostro. 35 
Lv 19,36  Senyor Déu vostro, qui us aduguí  de terra de Egipte. 37 »Guardau tots los  
Lv 19,36  Déu vostro, qui us aduguí de terra  de Egipte. 37 »Guardau tots los meus  
Lv 20,2 qui habiten en Yrrael, si algú derà  de la sua sament a la ýdola de Moloch, de  
Lv 20,2  derà de la sua sament a la ýdola  de Moloch, de mort morrà; e lo poble de la 
Lv 20,2 la sua sament a la ýdola de Moloch,  de mort morrà; e lo poble de la terra  
Lv 20,2  Moloch, de mort morrà; e lo poble  de la terra alepiderà aquell, 3 e jo  
Lv 20,3 contre ell e tallaré aquell del mig  de son poble, per ço car donà de la sua  
Lv 20,3  mig de son poble, per ço car donà  de la sua sament a Moloch e ha desonrat lo 
Lv 20,4  lo meu sant nom. 4 E si lo poble  de la terra lo sostindrà e quax en pocha  
Lv 20,4  l’hom aquell que haurà donat  de la sua sament a Moloch e no volran a  
Lv 20,9  maleyrà son pare o sa mare muyre  de mort, car aquell qui maleyrà son pare e 
Lv 20,9  son pare e sa mare, la sanch  de aquells sia sobre ell. 10 »Qui serà  
Lv 20,10  altre per adulteri o ab la muller  de son proÿsme, muyre per mort lo  
Lv 20,11 »Qui dormirà ab sa madrastre muller  de son pare e descobrirà la vergonya de  
Lv 20,11  son pare e descobrirà la vergonya  de son pare, muyren de mor abdosos, e la  
Lv 20,11  la vergonya de son pare, muyren  de mor abdosos, e la sanch d’aquells sia  
Lv 20,12 sa nora, abdós muyren, car obre fan  de gran iniquitat, e la sanch lur sia  
Lv 20,13  ab ell e hi serà concent, muyren  de mort e la lur sanch sia sobre ells. 14  
Lv 20,14  no romanga aytal letgesa enmig  de vosaltres. 15 »E qui jaurà ab egua o ab 
Lv 20,15  jaurà ab egua o ab ovella, muyre  de mort, e la bèstie ociets. 16 »E fembra  
Lv 20,16  ociets. 16 »E fembra que açò fassa  de bèstie, abdosos muyren, e la lur sanch  
Lv 20,17  17 »Qui pendrà sa germana filla  de son pare [*], e veurà la letgeza d’  
Lv 20,17  lo poble, per ço car la vergonya  de sa germana descobrí, e porteran la lur  
Lv 20,18  18 »Qui jaurà ab fembra qui ha  de son temps e descobrirà la sua letgeza e 
Lv 20,18 axí com li ix, muyren abdosos enmig  de lur poble. 19 »E no descobriràs las  
Lv 20,19  19 »E no descobriràs las vergonyas  de la germana de ton pare ne de ta mare, e 
Lv 20,19  las vergonyas de la germana  de ton pare ne de ta mare, e qui açò ferà  
Lv 20,19  de la germana de ton pare ne  de ta mare, e qui açò ferà las vergonyas  
Lv 20,19  mare, e qui açò ferà las vergonyas  de sa carn descobrirà, e abdosos porteran  
Lv 20,20  20 »Qui jaurà ab la muller  de son frare e de son avonclo e descobrirà 
Lv 20,20  jaurà ab la muller de son frare e  de son avonclo e descobrirà la vergonya de 
Lv 20,20  avonclo e descobrirà la vergonya  de son parentat, abdosos porteran la lur  
Lv 20,20  la lur iniquitat e morran menys  de infants. 21 »Qui pendrà la muller de  
Lv 20,21  infants. 21 »Qui pendrà la muller  de son frare cose no degude fa e descobre  
Lv 20,21 no degude fa e descobre la vergonya  de son frare, e per ço seran menys de  
Lv 20,21  de son frare, e per ço seran menys  de fills. 22 »Guardau las mias ligs e los  
Lv 20,23  23 No vullau anar en los furs  de las nacions las quals jo gitaré devant  
Lv 20,24  vosaltres que possaÿschau la terra  de aquells, la qual jo daré a vosaltres en 
Lv 20,24  vosaltres en haretat, terra fluent  de let e de mel. Jo sóm Senyor Déu vostro, 
Lv 20,24  en haretat, terra fluent de let e  de mel. Jo sóm Senyor Déu vostro, qui he  
Lv 20,24  vostro, qui he depertits vosaltres  de tots los altres pobles; 25 donchs,  
Lv 20,25  depertiu a vosaltres bístie nèdea  de no nèdea, e ocell nèdeu del no nèdeu,  
Lv 20,26 Senyor qui he depertits a vosaltres  de tots los pobles per ço que fósseu meus. 
Lv 20,27  qui serà encantador e haurà spirit  de devinar, muyre de mort; ab pedres sían  
Lv 20,27  e haurà spirit de devinar, muyre  de mort; ab pedres sían alepidats; la  
Lv 21,1 a Moysès: –Parla als sacerots fills  de Aron e digues a ells: »Lo sacerdot no  
Lv 21,1  no sia ensutzat en los morts  de sos ciutadans en lur vizitar, 2 sinó en 
Lv 21,4  acostada a marit; 4 mas en príncep  de son poble no serà ensutzat. 5 No’s  
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Lv 21,6  e lo perfum del Senyor e’ls pans  de lur Déu ofiren, e per amor d’assò  
Lv 21,8 al Senyor Déu ceu 8 e ofer los pans  de proposició. Siau, donchs, sants, car jo 
Lv 21,9  a vosaltres. 9 »E si filla  de sacerdot serà presa en adulteri e  
Lv 21,10  suas mans són concegrades en ofici  de sacerdot e vestirà las santas  
Lv 21,11  11 e a negun mort no intre  de tot en tot; emperò sobre son pare e  
Lv 21,12 no ischa [*] del Senyor, car l’oli  de la unció santa del Déu ceu és sobre  
Lv 21,14  putana no prenga, mas la poncella  de son poble. 15 No mescla la sament de  
Lv 21,15  son poble. 15 No mescla la sament  de son linatge ab aquella de la sua gent,  
Lv 21,15 la sament de son linatge ab aquella  de la sua gent, car jo sóm lo Senyor Déu  
Lv 21,17  dient: 17 –Parla a Aron: »Home  de la tua sament per companyes qui haurà  
Lv 21,21  21 tots aquells del linatge  de Aron que hauran res de açò [*] a oferir 
Lv 21,21  del linatge de Aron que hauran res  de açò [*] a oferir lo sacrifici al Senyor 
Lv 22,2  als fills d’aquell que’s guarden  de aquells qui són consegrats dels fills  
Lv 22,2  per ço que no menyspreu lo nom  de la mia santifichació que ells matexs  
Lv 22,3 que aprés d’ells vendran: »Tot hom  de vostra sament que s’acosterà en  
Lv 22,3  e que oferiren los fills  de Yrrael al Senyor al qual sia inmunde,  
Lv 22,4  Senyor. Jo sóm lo Senyor. 4 »Home  de la sament de Aron que serà lebrós e  
Lv 22,4 sóm lo Senyor. 4 »Home de la sament  de Aron que serà lebrós e haurà flux de  
Lv 22,4  Aron que serà lebrós e haurà flux  de sperma involuntari, no mengerà de  
Lv 22,4  de sperma involuntari, no mengerà  de aquellas coses que són santifichades a  
Lv 22,4  sia sanat. Qui tocharà inmundícia  de animal o de home lo qual decórrega  
Lv 22,4  Qui tocharà inmundícia de animal o  de home lo qual decórrega sperma axí com  
Lv 22,6  nèdeu entrò al vespre e no menjarà  de aquellas coses que són santifichades;  
Lv 22,7  lavors serà nèdeu e porà menjar  de las coses santificades, car menjar de  
Lv 22,7  las coses santificades, car menjar  de aquell és. 8 Cose morta per si ni presa 
Lv 22,10  10 »Negun hom strany no menjarà  de las coses santifichades, car viande és  
Lv 22,10  [*] ni lo logater no menjarà  de aquellas; 11 mas si lo sacerdot  
Lv 22,11  en la sua casa, aquells menjaran  de aquellas coses. 12 E si la filla del  
Lv 22,12 muller a algú del poble, no menjarà  de aquellas coses que seran sacrifichades  
Lv 22,12  coses que seran sacrifichades ni  de las pormíssias; 13 e si retornerà vídua 
Lv 22,13  menys d’infants en la casa  de son pare, axí com havia acostumat  
Lv 22,13  era poncella, mengerà dels menjars  de son pare. Negun hom strany no ha poder  
Lv 22,13  pare. Negun hom strany no ha poder  de menjar aquells. 14 »E qui menjarà per  
Lv 22,14  14 »E qui menjarà per ignorància  de las coses sacrifichades, anadescha en  
Lv 22,18  e diràs a ells e a tots los fills  de Yrrael: »Hom de la casa d’Irrael e  
Lv 22,18  e a tots los fills de Yrrael: »Hom  de la casa d’Irrael e dels stranys qui  
Lv 22,18  la sua ofarena e pagarà son vot o  de grat oferrà qualque cose, aquell oferrà 
Lv 22,19  ofert per vosaltres mascle menys  de màcula de vostros bous o de vostres  
Lv 22,19  vosaltres mascle menys de màcula  de vostros bous o de vostres ovellas o de  
Lv 22,19  menys de màcula de vostros bous o  de vostres ovellas o de vostres cabres; 20 
Lv 22,19 vostros bous o de vostres ovellas o  de vostres cabres; 20 e si haurà màcula,  
Lv 22,21  a Déu, o oferrà sos vots [*], axí  de bous com de ovellas e de cabres, oferrà 
Lv 22,21  sos vots [*], axí de bous com  de ovellas e de cabres, oferrà-lo menys  
Lv 22,21  [*], axí de bous com de ovellas e  de cabres, oferrà-lo menys de màcula per 
Lv 22,21  e de cabres, oferrà-lo menys  de màcula per ço que sia acceptable.  
Lv 22,22  sech o trenchat o havent sanadura  de algun mal, o pigota o scàbia o serpiyen 
Lv 22,22  al Senyor, ne no fassau perfum  de aquell a nostro Senyor sobre lo ceu  
Lv 22,23  lo ceu altar. 23 »E porà oferir  de grat bou o ovella que haja talladas las 
Lv 22,24  contret, aronsat o sech o menys  de genetius no ofirau al Senyor, ni en la  
Lv 22,24  Senyor, ni en la terra vostra açò  de tot en tot no fassau. 25 De la mà de l’ 
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Lv 22,25  tot en tot no fassau. 25 De la mà  de l’strany no ofirau pa al Senyor Déu  
Lv 22,27  VII dies seran sots las mamellas  de lur mare, e en lo die vuytè d’equí  
Lv 22,29 degollareu sacrifici per acostament  de gràcia, per ço que puga ésser plasent,  
Lv 22,32 jo sia santifichat enmig dels fills  de Yrrael, car jo sóm lo Senyor Déu que us 
Lv 22,33  us santifich, 33 que us he aduyts  de la terra de Egipte per ço que fos a  
Lv 22,33  33 que us he aduyts de la terra  de Egipte per ço que fos a vosaltres en  
Lv 23,2 d’Irrael: »Aquestas són las festas  de Déu las quals apellareu santas: 3 »VI  
Lv 23,10  segade, adureu la primera garba  de vostra segade al sacerdot per vostres  
Lv 23,12  garba se alcerà devant Déu I moltó  de I any en presentalla a nostro Senyor.  
Lv 23,13  13 E oferreu ab ell II desenes  de cèmola mesclada ab oli en sacrifici al  
Lv 23,13 oli en sacrifici al Senyor, en odor  de suavetat, e vi atrecí lo quart de I  
Lv 23,13  de suavetat, e vi atrecí lo quart  de I cister. 14 »E pa e granyons ni  
Lv 23,15 dissapte en lo qual oferiu la garba  de las promíssias VII setmanes plenas 16  
Lv 23,16  plenas 16 entrò a l’altre die  de la setmane cetena, ço és, L dies, e axí 
Lv 23,17 totas vostres habitacions: [*] pans  de las promíssias, II desenes de cèmola  
Lv 23,17  pans de las promíssias, II desenes  de cèmola formentada, las quals coureu en  
Lv 23,18 ab los pans VII anyells sens màcula  de I any, e I vadell del folch, e II  
Lv 23,18  e seran en holocaust [*] en odor  de suavetat al Senyor. 19 E oferreu l’  
Lv 23,19  cabrit per lo peccat, e l’anyell  de l’any en oferta pacificable. 20 E com  
Lv 23,20  aquells lo sacerdot ab los pans  de las promícies devant Déu, seran en ús  
Lv 23,24  lo die del dissapte en remembransa  de alegrament e de cridament, e serà  
Lv 23,24  en remembransa de alegrament e  de cridament, e serà apellat sant. 25  
Lv 23,27  Déu a Moysès: 27 –En lo desè die  de aquest mes setè serà die de perdonansa  
Lv 23,27  die de aquest mes setè serà die  de perdonansa e de festivitat, e serà  
Lv 23,27  mes setè serà die de perdonansa e  de festivitat, e serà apellat sant, e  
Lv 23,28 28 Neguna obre no fareu en lo temps  de aquest die, car die és de perdonansa  
Lv 23,28  lo temps de aquest die, car die és  de perdonansa per ço que perdó a vosaltres 
Lv 23,30  obre en aquell die, serà tallat  de son poble. 31 Donchs, no fassau neguna  
Lv 23,32  habitacions, 32 car dissapte és  de reposament. Aflegiu las vostres ànimas, 
Lv 23,34  e digues-los que en lo XVèn die  de aquest mes cetè seran las fèries dels  
Lv 23,36  al Senyor, e lo die VIIIè serà die  de reclamament e molt sant, e oferreu  
Lv 23,38  e las ofertas per vot e ço que  de grat donau a nostro Senyor. 39 »E en lo 
Lv 23,39 vosaltres ajustareu tots los fruyts  de la vostre terra, festivareu la festa de 
Lv 23,39  vostre terra, festivareu la festa  de nostro Senyor per VII dies. Lo die  
Lv 23,40  pendreu lo primer die fruyts  de arbres molt bells, e brancha de  
Lv 23,40  de arbres molt bells, e brancha  de palmers, e rams de fust que haja la  
Lv 23,40 bells, e brancha de palmers, e rams  de fust que haja la fulla spessa, e de  
Lv 23,40 de fust que haja la fulla spessa, e  de sàlzer de torrent, e alegrar-vos-  
Lv 23,40  haja la fulla spessa, e de sàlzer  de torrent, e alegrar-vos-heu devant  
Lv 23,43 per ço que diguen aquells que aprés  de vosaltres vendran que jo fiu habitar en 
Lv 23,43  fills d’Irrael com treguí a ells  de terra de Egipte. Jo sóm lo Senyor Déu  
Lv 23,43  Irrael com treguí a ells de terra  de Egipte. Jo sóm lo Senyor Déu vostro. 44 
Lv 23,44  d’Irrael totas las sotlempnitats  de nostro Senyor. 24,Tit Capítol XXIIII 1  
Lv 24,2  d’Irrael que aporten a tu oli  de olives molt pur e luent a ops de  
Lv 24,2  de olives molt pur e luent a ops  de inluminar las lànties 3 qui són fora la 
Lv 24,3  lànties 3 qui són fora la claustre  de la covinensa, en lo tabernacle del  
Lv 24,5  e couràs d’ella XII pans, cascú  de II desenes, 6 dels quals metràs VI  
Lv 24,7  per ço que sia pa en remebrament  de sacrifici a Déu. 8 »E cascun dissapte  
Lv 24,9  perdurable. 9 E aquells pans seran  de Aron e de sos fills per ço que mengen  
Lv 24,9  9 E aquells pans seran de Aron e  de sos fills per ço que mengen aquells en  
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Lv 24,10  dret. 10 »E veus que axí un fill  de una fembra de Yrrael, lo qual havia  
Lv 24,10  veus que axí un fill de una fembra  de Yrrael, lo qual havia hagut de un home  
Lv 24,10  de Yrrael, lo qual havia hagut  de un home egipcià, per barallar-se  
Lv 24,10  ’s en las albergades ab un home  de Yrrael. 11 E com blastomàs l’home lo  
Lv 24,11  11 E com blastomàs l’home lo nom  de nostro Senyor e maldigués aquell, fou  
Lv 24,11  aquell era apellada Salomich filla  de Abrí del trip de Dan. 12 E matéran  
Lv 24,11  Salomich filla de Abrí del trip  de Dan. 12 E matéran aquell en la càrcer  
Lv 24,14  posen lurs mans sobre lo cap  de aquell, e alepiden-lo tot lo univerç  
Lv 24,16  e qui maleyrà o flastomarà lo nom  de nostro Senyor Déu, sia mort de mort e  
Lv 24,16  nom de nostro Senyor Déu, sia mort  de mort e sia opremut ab pedres per tot lo 
Lv 24,16  o palegrí; si blastomarà lo nom  de nostro Senyor, muyre. 17 »E qui ferrà e 
Lv 24,17  »E qui ferrà e ociurà home, muyre  de mort; 18 e qui matarà animal, retrà  
Lv 24,19  »E qui ferà alguna màcula a alguns  de sos ciutadans, axí com ell haurà fet a  
Lv 25,1  Senyor Déu a Moysès en lo munt  de Sinaý dient: 2 –Parla als fills d’  
Lv 25,3  camp e VI anys poderàs ta vinya e  de grat germinerà, 4 e lo VIIèn any [*]; 5 
Lv 25,5  [*]; 5 [*] no sechs, ne los reÿms  de las tuas promícias no cullas quax a  
Lv 25,5  promícias no cullas quax a manera  de venemar, car aquell any és reposament  
Lv 25,5  car aquell any és reposament  de la terra. 6 E’n lo VIIèn any seran a  
Lv 25,9  del mes, car aquell jorn és temps  de perdonances; per què en aquell die de  
Lv 25,9  perdonances; per què en aquell die  de perdonament tochareu la botzina en tota 
Lv 25,10 any Lè, e apellar-l’heu Remissió  de tots los habitadors de tota la terra,  
Lv 25,10 heu Remissió de tots los habitadors  de tota la terra, car aquell és jubileu;  
Lv 25,11 a la sua companya, 11 car l’any és  de perdonansa e any jubileu. E lo Lèn any  
Lv 25,11  any no sembrareu ni segareu, car  de grat germeneran los camps, ne no cullau 
Lv 25,11  camps, ne no cullau las promíssias  de la venema, 12 de la santifichació en l’ 
Lv 25,12  las promíssias de la venema, 12  de la santifichació en l’any jubileu, mas 
Lv 25,14  14 E com feràs venda a qualsevulla  de tos ciutadans o compreràs d’ell, no  
Lv 25,14  ton frare, mas segons lo nombre  de l’any jubileu compreràs d’ell, 15 e  
Lv 25,16  lo preu, e d’aytant com menys  de temps comptaràs, d’aytant menys  
Lv 25,17  dels fruyts venan a tu. 17 Negun  de vosaltres no aflegescha a l’altre, mas 
Lv 25,17 no aflegescha a l’altre, mas cascú  de vosaltres tema son Déu, car jo sóm lo  
Lv 25,21  l’any sizè, e dar-vos-he tant  de blat que bast a III anys. 22 E  
Lv 25,24  24 per la qual cose tota la regió  de la vostre possació sots condició de  
Lv 25,24 de la vostre possació sots condició  de remció és venuda. 25 »E si serà aflegit 
Lv 25,27  rembre-la, 27 compteran lo fruyt  de aquell temps com se vané, e ço que  
Lv 25,28  28 E si no serà trobat en la mà  de aquell perquè puga retre lo preu, haja  
Lv 25,29 que sia prop lo mur, haurà lecència  de rembre-la com sia complit I any. 30 E 
Lv 25,31  vila que no haja murs, e per dret  de camp la vendrà; si abans no serà  
Lv 25,32  a son senyor. 32 »Emperò cases  de levitans que sían en las ciutats, tots  
Lv 25,38  Déu vostro qui aduguí a vosaltres  de la terra de Egipte per ço que donàs a  
Lv 25,38  qui aduguí a vosaltres de la terra  de Egipte per ço que donàs a vosaltres la  
Lv 25,38  ço que donàs a vosaltres la terra  de Canahan per ço que fos vostre Déu. 39  
Lv 25,39 Déu. 39 »E si ton frare serà tochat  de gran pobresa e per açò ell vendrà si  
Lv 25,41  obrerà ab tu, 41 e aprés axirà  de ton poder ab sos infants e retornerà a  
Lv 25,41  a son parentat e a la possació  de sos pares; 42 car ells són mos servents 
Lv 25,42 són mos servents e jo treguí a ells  de terra de Egipte. E no vendràs aquells  
Lv 25,42  e jo treguí a ells de terra  de Egipte. E no vendràs aquells sots  
Lv 25,42  E no vendràs aquells sots condició  de servents, 43 ni no aflegiràs aquells  
Lv 25,44  e serventas sían a vosaltres  de las nacions que són entorn vosaltres,  
Lv 25,47  poder ne ab duresa. 47 »E si algú  de tos frares serà opremut per pobresa e  
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Lv 25,47  stan entre vosaltres, qualsevulla  de son parentat lo pot rembre; 48 aprés la 
Lv 25,48  48 aprés la venda, qualsevulla  de sos frares pot rembre aquell, 49 vullas 
Lv 25,50 50 sían comptats los anys del temps  de la sua venda entrò a l’any jubileu, e  
Lv 25,50 e sia comptat per any segons loguer  de logater; 51 e si son loguer no basta,  
Lv 25,55  55 »Car mos servents són los fills  de Yrrael, los quals jo aduguí de la terra 
Lv 25,55  de Yrrael, los quals jo aduguí  de la terra de Egipte en mà fort. 26,Tit  
Lv 25,55  los quals jo aduguí de la terra  de Egipte en mà fort. 26,Tit Capítol XXVI  
Lv 26,4  e los arbres seran complits  de fruyts; 5 e atenyeran las messas lo  
Lv 26,5  lo gra, e la terra serà cuberta  de sament, e menjareu los vostros pans en  
Lv 26,5  pans en sadollament, e menys  de por habitareu en la terra vostra, 6 e  
Lv 26,6  e no serà qui us despert, e levaré  de la terra vostre malas bísties e coltell 
Lv 26,8  a glay devant vosaltres, 8 e V  de vosaltres perceguiran C d’ells, e C de 
Lv 26,8  perceguiran C d’ells, e C  de vosaltres perseguiran XM dels stranys,  
Lv 26,11 11 E posaré lo meu tabernacle enmig  de vosaltres, e no avorrirà a vosaltres la 
Lv 26,13  Déu vostro que aduguí a vosaltres  de la terra de Egipte per ço que no  
Lv 26,13  que aduguí a vosaltres de la terra  de Egipte per ço que no servísseu a ells,  
Lv 26,13  e qui trenquí las cadenas entorn  de vosaltres e trenquí la brancha del  
Lv 26,18  vosaltres en VII dobles per rahó  de vostros peccats, 19 e per vostra  
Lv 26,21  plagues a VII dobles per rahó  de vostros peccats, 22 e trematré a  
Lv 26,25  jo trematré pestilència enmig  de vosaltres, e liurar-vos-he en mans  
Lv 26,25  e liurar-vos-he en mans  de vostros enamichs, 26 e puxs trencharé  
Lv 26,28  vós en VII plagues per rahó  de vostros peccats, 29 enaxí que menjareu  
Lv 26,29  29 enaxí que menjareu las carns  de vostros fills e de vostres fillas. 30 E 
Lv 26,29  las carns de vostros fills e  de vostres fillas. 30 E destroviré vostras 
Lv 26,30  e cauran en terra las ymatges  de vostres ýdoles, e haurà vós en oy la  
Lv 26,31  que no rabré d’equí avant la odor  de suavesa, 32 e destroyré la vostra  
Lv 26,32  enamichs qui foren habitadors  de aquella. 33 E a vosaltres scamparé  
Lv 26,34  los ceus dissaptes e tots los dies  de la sua solitut, car vosaltres sereu 35  
Lv 26,35  hosts; e reposerà en los dissaptes  de la sua solitut per ço com no reposàveu  
Lv 26,36  en ella. 36 »E en aquells que  de vosaltres romandran daré pahor en los  
Lv 26,36  en los lurs cors en las regions  de lurs enamichs, enaxí que ells fugiran  
Lv 26,36  enaxí que ells fugiran per lo so  de la fulla de l’arbre enaxí com si éreu  
Lv 26,36  ells fugiran per lo so de la fulla  de l’arbre enaxí com si éreu encalsats ab 
Lv 26,37  axí com si fugien a batalla. Negú  de vosaltres no goserà aturar devant son  
Lv 26,38  entre las gents, e los stranys  de la terra vos consumeran. 39 E si algú  
Lv 26,39  consumeran. 39 E si algú romandrà  de vosaltres, seran desfets per lurs  
Lv 26,39  per lurs peccats en la terra  de vostros enamichs, neguex per los  
Lv 26,39  enamichs, neguex per los peccats  de lurs pares e per los lurs seran  
Lv 26,40  lurs iniquitats e que’s remembren  de lurs mals per la falcia que feren a mi  
Lv 26,41 ells e aportaré aquells en la terra  de lurs enamichs entrò que hage vergonya  
Lv 26,42  impietat, 42 e remembrar-m’he  de la mia covinensa la qual afermé ab  
Lv 26,42  e ab Jacob, e remembrar-m’he  de la terra 43 la qual [*] fou lexade per  
Lv 26,43  ceus, e soferrà soledat per rahó  de aquells, e ells pregueran per lurs  
Lv 26,44  en terra stranya, jo no’ls gitaré  de tot en tot ni no’ls menyspresaré axí  
Lv 26,44  tot ni no’ls menyspresaré axí que  de tot sían consumats, ans altre vegada  
Lv 26,45 fermament primer, com aduguí a ells  de terra de Egipte devant las gents per ço 
Lv 26,45  primer, com aduguí a ells de terra  de Egipte devant las gents per ço que fos  
Lv 26,45 si e los fills d’Irrael en lo munt  de Sinaý [*]. 27,Tit Capítol XXVII 1 E  
Lv 27,3 ceu sots stimació: 3 Si serà mascle  de XX fins en XXXX anys, donerà L sicles  
Lv 27,5  fembra, donerà’n XXX. 5 E si serà  de V anys tro a XX, lo mascle derà XX  
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Lv 27,6  cicles, e la fembra, X. 6 E si és  de I mes tro a V anys, lo mascle derà V  
Lv 27,7  V cicles, e la fembra, III. 7 E  de XXXX anys amunt, lo mascle derà XV  
Lv 27,9 qualquequal haurà fet vot al Senyor  de bístie que pugue éser sacrifichade, lo  
Lv 27,11  degollar a Déu. E si algú fa vot  de adur-ho devant lo sacerdot, 12 lo  
Lv 27,14  la Vª part. 14 »E si home ferà vot  de la sua casa que la santificharà a Déu,  
Lv 27,15  aquella, donerà la quinta part  de la stimació demunt e haurà aquella  
Lv 27,16  casa. 16 »E si prometrà camp  de la sua possació [*] serà concegrat al  
Lv 27,16  al Senyor, segons la masura  de la sament serà stimat lo preu: si ferà  
Lv 27,16  stimat lo preu: si ferà sembrade  de XXX muigs d’ordi, la terra vendràs per 
Lv 27,19  promès, anedescha la quinta part  de la stimació de la moneda, e posseyr-  
Lv 27,19  la quinta part de la stimació  de la moneda, e posseyr-l’ha; 20 e si  
Lv 27,21 porà rembre 21 com vendran los dies  de l’any jubileu, car santifichad serà a  
Lv 27,21 e és possació concegrada, e pertany  de dret als sacerdots. 22 »Si camp és  
Lv 27,22  22 »Si camp és comprat e no  de las pocessions mayors, e serà  
Lv 27,24  venut e l’havia hagut en sort  de la sua possació. 25 »Tota stimació sia  
Lv 27,26  prometre, sia bou sia ovella, car  de nostro Senyor són. 27 E si l’animal és 
Lv 27,30  sia mort per mort. 30 »Tots delmes  de terra, axí de blats com de fruyts, són  
Lv 27,30 mort. 30 »Tots delmes de terra, axí  de blats com de fruyts, són de Déu e en  
Lv 27,30  delmes de terra, axí de blats com  de fruyts, són de Déu e en aquell són  
Lv 27,30  axí de blats com de fruyts, són  de Déu e en aquell són santifichats. 31 E  
Lv 27,34  que manà nostro Senyor per mà  de Moysès als fills d’Irrael en lo munt  
Lv 27,34  als fills d’Irrael en lo munt  de Sinaý. ExplAcí finex lo terç libre de  
Lv Expl  Sinaý. ExplAcí finex lo terç libre  de la qui és apellat Levítich, e los  
Ex 18,18 E ell respòs: –No fas bona cose. 18  De foll treball seràs guastat tu e aquest  
Ex 26,9  masura de la una e de l’altre. 9  De las quals V ne ajustaràs ensemps a si,  
Lv 8,35 ço que cumplau vostro sacrifici. 35  De die e de nit estareu en lo tabernacle  
Lv 22,25  açò de tot en tot no fassau. 25  De la mà de l’strany no ofirau pa al  
Lv 26,16  e consumarà las vostres ànimas, e  debades sembrareu vostra sament, car per  
Ex 26,9  sizena saga en lo front del terrat  †deble†. 10 E feràs L bagues en la vora de 
Lv 18,3  la regió de Canahan, a la qual jo  dech amanar a vosaltres, no fassau, ni en  
Lv 27,31  31 E si algú volrà rembre las suas  dècimes, anedescha la quinta part del preu 
Lv 27,31 la quinta part del preu en aquellas  dècimes. 32 Bous e ovellas e cabres que  
Lv 27,32  pastor, qualquequal aporterà las  dècimes, seran santifichades a nostro  
Lv 20,6 del meu poble. 6 »E la ànima que’s  declinerà als devinadors e als stròlechs e 
Lv 19,31 Jo sóm lo Senyor Déu vostro. 31 »No  declineu a imatges e ab ariolis no  
Lv 22,4  de animal o de home lo qual  decórrega sperma axí com si geya ab  
Lv 5,9  e ço que de la sanch sobrerà fassa  decórrer al fonament de l’altar, car per  
Lv 4,8  vidals com tot aquell qui és  dedins: 9 dels II lombles e la tela [*]  
Lv 14,41  inmunde, 41 e la casa ferà raura  dedins pertot, e ferà gitar la raedura  
Lv 16,2  null temps en lo santuari qui és  dedins de la claustre devant la cuberta  
Lv 14,10  ovella de I any sens tacha e III  deenes de cèmola en sacrifici, que sia  
Lv 6,13  perdurable que null temps no deu  defallir en l’altar. 14 »Aquesta és la  
Ex 1,10 ço que no moltiplich massa, e si’s  defèn quantre nós féssam batalla quantre  
Ex 26,13 qui és pus en longuesa dels vels, e  defendrà la un e l’altre costat del  
Ex 33,22  -t’he al forat de la pedra e  defendré’t ab la mia mà dreta tro que sia 
Ex 2,17  -las-na. E levà’s Moysès e  defès las massipas e abeurà lur bestiar.  
Ex 9,19  e bèsties [*] qui seran trobades  defora [*], sobre los quals caurà la  
Ex 11,8  mi, e pregar-m’han e diran: “Ix  defora de Egipte, tu e tot lo poble qui és 
Ex 11,8  sotmès a tu.” E lavors nós axirem  defora. 9 E isqué Moysès devant Farahó  
Ex 12,46  e no portaràs de las suas carns  defora, ne trencharàs lo seu os. 47 »Tota  
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Ex 21,19  mas geurà al lit, 19 si se’n va  defora ab un bastó i’s leu, no n’haurà  
Ex 25,11 E deurar-l’has d’or bell dins e  defora, e feràs dessobre corona d’or  
Ex 27,21  21 al tabernacle del testimoni,  defora lo vel [*] cubert lo tabernacle del 
Ex 29,14  e lo cuyro e los fems cremaràs  defora totas las albergades, per ço car és 
Lv 8,4  tot lo poble a la porta [*]. 4 [*]  defora, 5 e digues a ells: –Aquesta és la  
Lv 10,5  ab gonellas de li, e gitaren-los  defora axí com los fou manat. 6 E parlà  
Lv 14,8  pot intrar en la albergada, [*]  defora la sua tenda VII dies; 9 e en lo  
Lv 18,9 mare, que serà engendrade en casa o  defora. 10 »E no revalaràs la vergonya de  
Lv 24,23 fills d’Irrael. E aduguéran aquell  defora e alepidaren-lo. E féran los  
Ex 21,13  sas mans, jo li stabliré loch hon  dega fugir e scapar. 14 E si algú  
Ex 10,26  e majorment que no sapiam aon  degam sacrificar tro que en aquell loch  
Lv 3,8  lo cap de lur sacrifici, e puxs  degoll-lo devant la tenda del tabernacle 
Lv 3,13 la sua mà sobre lo cap de aquella e  degoll-la a la intrada del tabernacle  
Lv 4,24  mà sobre lo cap de aquell, e puxs  degoll-lo en lo loch on solen degollar  
Lv 4,29  oferena, la qual és per peccat, e  degoll aquella en lo loch de l’holocaust. 
Lv 4,33 pos la mà sobre lo cap de aquella e  degoll aquella en lo loch on solen  
Lv 6,30  sants és, 30 e tota oferena que’s  degoll per peccat de la qual s’enporta la 
Lv 14,5  de cedres, vermell e hisop. 5 E  degoll un dels ocells en un vaxell de  
Lv 16,11 e prech per si e per la sua casa, e  degoll aquell. 12 E prenga l’encencer e  
Lv 8,15  mans sobre lo cap de aquell, 15 e  degollà aquell. E pres la sanch Moysès e  
Lv 8,19  Aron e sos fills lurs mans. 19 E  degollà aquell e scampà la sanch entorn de 
Lv 9,8  Aron se acostà a l’altar e  degollà lo vadell per lo ceu peccat, 9 la  
Lv 9,12  las albergades. 12 E sacrifichà e  degollà lo holocaust de sacrifici, e sos  
Lv 9,15 lo cabrit del sacrifici del poble e  degollà’l e sacrifichà’l axí com lo  
Lv 9,18  estés lo holocaust del matí. 18 E  degollà lo bou e l’ariet en sacrifici  
Lv 3,1  Déu. 3,Tit Capítol terç 1 »E si  degolladura de pacifichament serà lur do,  
Lv 3,3  de l’altar, 3 e ofiren de la  degolladura del pacifichament en oferta a  
Lv 3,6  si lur oferta serà de ovellas e la  degolladura serà per pacifichament, sia  
Lv 3,9 lo altar entorn, 9 e puxs ofíran la  degolladura del pacifichament devant  
Lv 4,4  la sua mà sobre lo cap de aquell e  degollar-l’ha devant Déu. 5 E pendrà de 
Lv 4,24  degoll-lo en lo loch on solen  degollar devant nostro Senyor los  
Lv 4,33  degoll aquella en lo loch on solen  degollar los holocausts del sacrifici. 34  
Lv 14,13  E degollarà l’anyel allà on solen  degollar la oferta per lo peccat [*], e  
Lv 27,11  11 Negun animal inmunde no’s pot  degollar a Déu. E si algú fa vot de adur- 
Lv 3,2 mà sobre lo cap de son sacrifici, e  degollarà aquell en la intrada del  
Lv 14,13  totas las coses devant Déu. 13 E  degollarà l’anyel allà on solen degollar  
Lv 14,19  lo sacrifici per peccat, e adonchs  degollarà lo sacrifici de l’holocaust, 20 
Lv 14,25  e levar-los-ha ensemps, 25 e  degollarà l’anyell e de la sanch d’  
Lv 7,2  és, 2 e per amor de assò là on  degollaran lo holocaust degollaran e  
Lv 7,2  assò là on degollaran lo holocaust  degollaran e sacrificharan per la colpa, e 
Lv 6,25 lo loch on se oféran los holocausts  degollaràs devant Déu, sant dels sants és. 
Lv 19,5  jo sóm lo Senyor Déu vostro. 5 »Si  degollareu sacrifici de secrifichament al  
Lv 22,28  al Senyor. 28 E bou e ovella no  degollareu en un die ab lurs fills. »29 E  
Lv 22,29  en un die ab lurs fills. »29 E com  degollareu sacrifici per acostament de  
Lv 4,15  lo Senyor, e com lo vadell serà  degollat devant nostro Senyor, 16 lo  
Lv 5,9  que no sia squinsat, 9 e puxs sia  degollat e scampa de la sanch de aquell  
Lv 8,23  Aron e sos fills. 23 E com l’hach  degollat Moysès, pres de la sanch de  
Lv 8,24  de la sanch de l’ariet qui havia  degollat e tocà’l[s] en l’estrem de la  
Lv 14,6 açò banyarà en la sanch de l’ocell  degollat. 7 E de assò salpusch aquell que  
Lv 14,14  de la sanch del sacrifici que és  degollat per la colpa, e posar-ne-ha  
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Lv 14,50  e grana e hysop. 50 E com haurà  degollat la I perdal en I test sobre  
Lv 16,15  a orient. 15 »E com haurà  degollat lo cabrit per lo peccat del  
Lv 16,27  27 E lo toro e lo cabrit que seran  degollats per peccat e dels quals és  
Lv 9,4  bou e l’ariet per pacificament, e  degollau aquells devant lo Senyor en  
Lv 17,5  del tabernacle del testimoni; e  degollen aquellas presentalles  
Lv 17,7  al Senyor. 7 E d’equí avant no  degollen negunes presentalles de totas las 
Ex 15,7  Trematist la tua ira qui’ls  deguastà axí com rostoll, 8 e las aygües  
Ex 10,12  lagostas, e pugeran sobre ella e  deguastaran tota herba que sia romasa en  
Ex 15,12  Has stesa ta mà e la terra ha’ls  deguastats. 13 Tu fores cap nostre e ells 
Lv 20,21  la muller de son frare cose no  degude fa e descobre la vergonya de son  
Lv 13,59  e de totas coses sots pell, com se  deguen mundar o condempnar. 14,Tit Capítol 
Lv 10,18  aquell a la santadat, e vosaltres  deguéreu menjar aquella en lo santuari,  
Ex 30,14  oferta a nostro Senyor. 14 Qui és  degut al nombre de XX anys del poble derà  
Ex 17,14 jo destroviré la mamòria de Amalech  dejús lo cel. 15 E edifichà Moysès altar a 
Ex 20,4  en lo cel dessús e qui és en terra  dejús, ni aquellas coses qui són en las  
Ex 26,24  tabernacle. 24 E seran ajustades  dejús tro a dessús, e un ajustament las  
Ex 27,3  e cobriràs-lo de aram. 3 E feràs  dejús d’ell calderas per rebre la cendra, 
Ex 28,27  e l’altre costat del sobremuscle  dejús, qui guarda quantre la cara de la  
Ex 28,33  no’s rompen tantost. 33 E feràs  dejús al peu de aquella gonella, entorn, a 
Ex 36,16  de una masura. 16 E ajustaren V  dejús e altres V demunt. 17 E féu L ances  
Ex 36,29  e darrera 29 éran ajustades  dejús tro a dessús, e ensemps venían en un 
Ex 39,22  e entorn lo cabès texida, 22 e  dejús, [*] los peus, magranas de jacint e  
Lv 3,5  altar, demunt la lenya, e lo foch  dejús posat, en oferta o en odor suau al  
Lv 14,37  plaga verda o vermella e lur vizió  dejús la paret, 38 axirà lo prevere de la  
Ex 1,17  a Déu e no féran lo manament  del rey de Egipte, mas selaven los  
Ex 2,3  dins l’infant, e posà’l [*] riba  del flum. 4 E sa sor stava luny e pensave  
Ex 2,21  ab ell. E pres Sephorà, filla  del sacerdot, per muller, 22 e parí-li  
Ex 3,7  nostro Senyor: –Jo viu la aflicció  del meu poble en Egipte, e oyí lo seu crit 
Ex 3,8  en què corre let e mel, la terra  del cananeu e hateu e amoreu e cerezeu e  
Ex 4,8 dix-li: –Si no crèuhan la paraula  del primer senyal, creuran la paraula de  
Ex 4,9  la tua paraula, prin de la aygüe  del flum e scampa-la sobre terra, e tot  
Ex 4,9  la sobre terra, e tot ço que poràs  del flum gitar serà en sanch. 10 E dix  
Ex 7,5  e trauré los fills de Yrrael  del mig d’ells. 6 E féu Moysès e Aron axí 
Ex 7,15  i tu staràs devant ell a la riba  del flum, e portaràs en ta mà la verga qui 
Ex 7,17  Jo fariré ab la mia mà l’aygüe  del flum e tornar-s’ha l’aygüe en  
Ex 7,20  e levà sa verga e ferí l’aygüe  del flum devant Farahó e sos servents, e  
Ex 7,21  los egipcians beura de l’aygüe  del flum, e fou sanch en tota la terra de  
Ex 7,24  24 E cavaren los de Egipte entorn  del flum per haver aygüe que beguéssan,  
Ex 7,24  car no podien beura de l’aygüe  del flum, car tota era tornada sanch. 25 E 
Ex 8,3 e en las cases dels teus servents e  del teu poble [*] 4 [*].” 5 E dix nostro  
Ex 8,19  encantadors [*]: –Aquest és lo Déu  del déu de Farahó. E fou endureÿt lo cor  
Ex 8,31  de Farahó e dels cervents seus e  del seu poble, que no n’hi romàs neguna.  
Ex 9,8  –Preneu las mans plenas de cendra  del foch, e Moysès scampa-hu [*] devant  
Ex 9,10  de Egipte. 10 E prenguéran cendra  del foch e scamparen-la quantre Farahó,  
Ex 9,18  pedra, que no fou aytal en Egipte,  del die que fou edifichada entrò ara. 19  
Ex 10,9  nostre bestiar irem, car és festa  del Senyor Déu nostre. 10 E respòs Farahó: 
Ex 10,23 23 negú no viu son frare ni’s moch  del loch en què era. E allà on staven los  
Ex 11,5  primers fills en terra de Egipte,  del primer fill de Farahó qui seu en la  
Ex 11,5  la mola, e tots los primers fills  del bestiar. 6 E serà gran crit en la  
Ex 12,15  aquella ànima parirà de Yrrael,  del primer die tro al setè. 16 Lo primer  
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Ex 12,18  18 Lo primer mes, al XIIIIèn die  del mes, al vespre, menjareu pa alís, e  
Ex 12,27  dir-los-heu: “Lo sacrifici és  del passament de nostro Senyor, quant  
Ex 12,29 terra de Egipte ferí nostro Senyor,  del primer fill de Farahó qui seya en la  
Ex 12,31  e dix-los: –Levau e axiu-vos  del meu poble, vosaltres e los fills de  
Ex 13,5 Quant Déu vos haurà donada la terra  del cananeu e de l’heteu e de l’amoreu e 
Ex 13,5 heteu e de l’amoreu e de l’aveu e  del gebuzeu, que jurà a vostros pares que  
Ex 13,11  Senyor te haurà mès en la terra  del cananeu, axí com jurà a tu e a tos  
Ex 13,15 son fill primer en terra de Egipte,  del fill primer de l’hom tro al primer  
Ex 13,18  18 mas amanà’ls entorn per la via  del dessert qui és prop la Mar Roja. E los 
Ex 15,8 de la tua fortalesa, e stech la ona  del flum, e ajustaren-sa los abís enmig  
Ex 15,16  e vingue sobre ell por en granesa  del teu bras. Sían fets que no’s puguen  
Ex 15,26  lo asajà 26 e dix: –Si ous la veu  del Senyor, Déu teu, e fas devant ell ço  
Ex 16,1 és entre Helim e Sinaý, al XVèn die  del segon mes que axiren de Egipte.  
Ex 16,3  ’ns manist de allà en aquest loch  del desert, perquè ocies tota la moltitut  
Ex 16,4  Senyor a Moysès: –Jo us plouré pa  del cel. Ischa lo poble e culla cascú ço  
Ex 16,23  que nostro Senyor mana: Lo repòs  del dissapte serà santifichat a nostro  
Ex 16,27  lo setèn die, e isquéran alguns  del poble per cullir e no’n trobaren. 28  
Ex 17,9  Amalech demà, e jo seré a la sima  del munt e hauré la verga de Déu en la mia 
Ex 17,10  e Aron [*] pujaren sobre la sima  del munt. 11 E quant Moysès levava las  
Ex 18,4  4 e l’altre Elièser –«Car lo Déu  del meu pare, ajudador meu, m’ha  
Ex 18,13  lo poble, qui stava devant Moysès  del matí tro al vespre. 14 E quant ho hach 
Ex 18,14  seus sol e tot lo poble te spera  del matí entrò al vespre? 15 E respòs-li 
Ex 18,25  tot Yrrael, e stablí’ls prínceps  del poble, los uns de XXX, e los altres de 
Ex 19,2 fichà Yrrael sas tendas de la regió  del munt. 3 E Moysès pujà a Déu, e nostro  
Ex 19,7  E vench Moysès e apellà los majors  del poble per edat, e sponé’ls totas las  
Ex 19,8 a nostro Senyor Moysès las paraulas  del poble, 9 dix-li nostro Senyor: –Jo  
Ex 19,9  E féu a saber Moysès las paraulas  del poble a nostro Senyor, 10 e ell dix- 
Ex 19,14  pugen al munt. 14 E devallà Moysès  del munt al poble e santificà’l. E quant  
Ex 19,16  spessa cobrí lo munt, e lo crit  del corn era gran, e temé’s lo poble qui  
Ex 19,17  los hach amenat Moysès devant Déu  del loch de las albergades, stiguéran al  
Ex 19,17 de las albergades, stiguéran al peu  del munt de Sinaý. 18 E fumava per ço com  
Ex 19,19  era lo munt pahorós, 19 e ab lo so  del corn a poch a poch en major. E Moysès  
Ex 19,20  lo munt [*] e apellà Moysès lasús  del cap del munt; e quant hi fou pujat 21  
Ex 19,20  [*] e apellà Moysès lasús del cap  del munt; e quant hi fou pujat 21 dix-  
Ex 20,7  manaments. 7 »E no pendràs lo nom  del teu Déu en va, car nostro Senyor no  
Ex 20,7  en aquell mercè qui pendrà lo nom  del Senyor Déu seu en va. 8 »Remembre’t  
Ex 20,8  »Remembre’t que santifichs lo die  del dissapte. 9 VI dies obreràs; 10 lo  
Ex 20,10  10 lo VIIèn die és dissapte  del Senyor Déu teu; no feràs neguna obre  
Ex 20,11 e per ço beneý nostro Senyor lo die  del dissapte e santificà’l. 12 »Honra ton 
Ex 20,18  oÿa los trons e los lamps e lo so  del corn e lo munt qui fumava, e spaordits 
Ex 20,22  “Vosaltres haveu vist que Déu  del cel vos ha parlat. 23 No fareu devant  
Ex 20,24  bous en tot loch on haurà memòria  del meu nom; vendré a tu e beneyr-t’he. 
Ex 21,20  e morrà en sa mà, serà culpable  del peccat; 21 e si sobreviu I jorn o II,  
Ex 21,28  negú de sa carn, mas lo senyor  del bou no haurà mal. 29 E si lo bou haurà 
Ex 21,29 bou serà mort ab pedres e lo senyor  del bou tembé; 30 e si hom lo volia dar  
Ex 21,35  -s’han lo preu en si e lo cos  del mort. 36 E si sabia que lo bou fos  
Ex 23,6  ell. 6 »E no t’abaxaràs al judici  del pobre. 7 A falcies fugiràs, e no  
Ex 23,11  menjar-ho-han las bísties  del camp. E axí hu feràs en la vinya e al  
Ex 23,15 fareu festa. 15 »Guardareu la festa  del pa alís; [*] axí com vos maní al temps 
Ex 23,15 alís; [*] axí com vos maní al temps  del mes [*] quant axís de Egipte. E no  
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Ex 23,16  devant mi buyt. 16 »E la festa  del mes de la tua obra primera que  
Ex 23,16  hauràs ajustats tots los blats  del camp. 17 »III vegades l’any aperrà  
Ex 23,19  de la tua casa porteràs en casa  del Senyor Déu teu. »E no couràs cabrit ab 
Ex 23,31  entrò a la mar dels felisteus, e  del desert entrò al flum. E liuraré en  
Ex 24,16  munt una nuu, 16 e stech la glòria  del Senyor sobre Sinaý, e cobrí’l la nuu  
Ex 24,16  VI dies, e al VIIèn die apellà’l  del mig de la calija. 17 E era la ballesa  
Ex 25,10 ell. »E axí fereu 10 aquella archa:  del fust de setim qui haja de fons II  
Ex 25,19  e l’altre, a l’altre costat  del tabernacle, 20 e obren las lurs alas e 
Ex 25,22  xerubins qui seran sobre la archa  del testimoni, de totas coses que manaré  
Ex 25,23  fills d’Irrael. 23 »E feràs taula  del fust de setim, qui haurà II colzos de  
Ex 25,28  28 E aquells forrellats feràs  del fust de setim e environar-los-has  
Ex 25,39 fetas d’or molt pur. 39 Tot lo pes  del canalobre ab tots los seus vexells  
Ex 26,7  de salici per cobrir lo terrat  del tabernacle 8 de longuesa la una saga  
Ex 26,9  axí com la sizena saga en lo front  del terrat †deble†. 10 E feràs L bagues en 
Ex 26,12 mitat d’ell cobriràs lo derrer cap  del tabernacle, 13 e I colzo penjarà de  
Ex 26,13  e defendrà la un e l’altre costat  del tabernacle. 14 E feràs un altre cubert 
Ex 26,15  taulas qui stiguen devant l’altar  del tabernacle del fust de setim, 16 que  
Ex 26,15  devant l’altar del tabernacle  del fust de setim, 16 que cascuna haja X  
Ex 26,20  dos angles. 20 E al segon costat  del tabernacle qui s’enclina ves aguiló  
Ex 26,22  sots cascuna taula. 22 E al loch  del tabernacle a sol ponent, feràs VI  
Ex 26,23  qui seran als angles aprés lo dos  del tabernacle. 24 E seran ajustades dejús 
Ex 26,26  25 [*] 26 »E feràs forellats  del fust de setim V, per ço que tenguen  
Ex 26,26  tenguen las taulas a le un costat  del tabernacle, 27 e V a l’altre [*], 28  
Ex 26,32  32 e aparellaràs devant IV colones  del fust de setim. Aquellas seran deurades 
Ex 26,33  dintre en què poseràs l’archa  del testimoni, en què lo santuari e los  
Ex 26,34  de nostro Senyor sobre l’archa  del testimoni en santo santorum, 35 e  
Ex 26,36  36 »E feràs tenda a l’intrant  del tabernacle, de jassint e de porpre e  
Ex 26,37  obre d’egulla. 37 E las V colones  del fust de setim deureràs, e devant ellas 
Ex 27,9  munt amostrat. 9 »E feràs lo palau  del tabernacle ves migjorn, e seran las  
Ex 27,12  entretalladures. 12 En la amplesa  del palau qui guarda ves ponent seran las  
Ex 27,16 tants fondaments. 16 E a l’intrant  del palau ferà hom tendes de XX colzos, de 
Ex 27,17  fonaments. 17 Totas las colones  del palau seran vestidas entorn de launes  
Ex 27,19  de aram. 19 E tots los vaxells  del tabernacle en tots los uzos e  
Ex 27,19  aram los forrellats d’ell axí com  del palau. 20 »E mana als fills de Yrrael  
Ex 27,21  làntie tostemps 21 al tabernacle  del testimoni, defora lo vel [*] cubert lo 
Ex 27,21  lo vel [*] cubert lo tabernacle  del testimoni. E ligaran-la Aron e sos  
Ex 28,1  a tu Aron, ton frare, ab sos fills  del mig dels fills de Yrrael, Aron, Nadap, 
Ex 28,15  altre [*]. 15 »E feràs lo recional  del judici ab obra texida e polida, segons 
Ex 28,15 texida e polida, segons la texidura  del sobremuscle, d’or e de jacint e de  
Ex 28,23  en la una e l’altre somitat  del reonal. 24 E ajusteràs en aquell loch  
Ex 28,25  en la un e l’altre costat  del sobremuscle qui guarda lo reonal. 26  
Ex 28,26  reonal. 26 [*] qui són de la regió  del sobremuscle e sguarden detràs, 27 e II 
Ex 28,27  a posar en la un e l’altre costat  del sobremuscle dejús, qui guarda quantre  
Ex 28,27  ’s púschan adobar quant lo reonal  del sobremuscle 28 se strenyarà ab sos  
Ex 28,28  28 se strenyarà ab sos anells  del sobremuscle ab la sàvena de jacint,  
Ex 28,28 ço que la juntura afegida al reonal  del sobremuscle no’s puguen pertir la un  
Ex 28,30  tostemps. 30 E poseràs al reonal  del judici doctrina de veritat qui serà en 
Ex 28,33  cotó tint e de bis mesclats enmig  del senyal, 34 axí que lo senyal sia d’or 
Ex 28,35  35 E feràs vestir Aron en lo ofici  del ministeri per ço que ogen lo so quant  
Ex 28,35  ogen lo so quant intrerà e axirà  del santuari devant nostro Senyor e no  
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Ex 28,38  e serà [*] la mitra 38 al front  del bisbe, e aportarà Aron la iniquitat de 
Ex 28,43  fills quant intreran al tabernacle  del testimoni o quant se poseran a l’  
Ex 29,1  en sacerdots: »Prin un vadell  del bestiar, e dos moltons sens horresa, 2 
Ex 29,4  e sos fills ajustaràs a la porta  del tabernacle del testimoni; e quant  
Ex 29,4 ajustaràs a la porta del tabernacle  del testimoni; e quant hauràs levat lo  
Ex 29,10  lo vedell devant lo tabernacle  del testimoni, e Aron e sos fills poseran  
Ex 29,11 devant nostro Senyor, prop la porta  del tabernacle del testimoni. 12 E pendràs 
Ex 29,11  prop la porta del tabernacle  del testimoni. 12 E pendràs la sanch del  
Ex 29,12  testimoni. 12 E pendràs la sanch  del vadell e posar-l’has sobre las  
Ex 29,14  sobre l’eltar, 14 mas la carn  del vadell e lo cuyro e los fems cremaràs  
Ex 29,22  las vestidures, 22 pendràs lo grex  del moltó e la coha e lo sèu qui cobre los 
Ex 29,22 sèu qui cobre los budells, e la ret  del fetge e II ronyons, e lo grex qui és  
Ex 29,23 e crosta mullada en oli, e crespell  del penistre dels pans alizos qui és posat 
Ex 29,26  és d’ell. 26 E pendràs lo pits  del moltó †des que és suanat† Aron, e  
Ex 29,27 los pits [*] e’l costat que pertís  del moltó, 28 ab què has comensat [*] a  
Ex 29,30  de Yrrael, e entre al tabernacle  del testimoni per ço que ministre en lo  
Ex 29,32  és en lo panistre en lo vestiari  del tabernacle del testimoni, 33 per ço  
Ex 29,32  en lo vestiari del tabernacle  del testimoni, 33 per ço que’m plàcia lo  
Ex 29,34 34 E si roman de la carn segrada ni  del pa tro al matí, cremar-ho-has ab  
Ex 29,36  l’altar quant segraràs la hòstia  del denejament, e untar-l’has en  
Ex 29,41  segons la costuma de la oferta  del matí e segons ço que diem, en odor de  
Ex 29,42  oferta en vostres generacions, [*]  del tabernacle del testimoni, devant  
Ex 29,42  generacions, [*] del tabernacle  del testimoni, devant nostro Senyor, on  
Ex 29,44  44 E santificaré lo tabernacle  del testimoni ab l’eltar, e Aron e sos  
Ex 30,6  lo vel qui és devant l’archa  del testimoni penjant, devant lo feristol  
Ex 30,13 I sicle [*] ha XX malles; la meytat  del sicle serà oferta a nostro Senyor. 14  
Ex 30,14  Qui és degut al nombre de XX anys  del poble derà preu. 15 Lo rich no  
Ex 30,15  15 Lo rich no ajustarà a la meytat  del sicle, [*] res no hy minvarà. 16 E l’ 
Ex 30,16  fills de Yrrael liureràs en usos  del tabernacle del testimoni, per ço que  
Ex 30,16  liureràs en usos del tabernacle  del testimoni, per ço que sia remembrament 
Ex 30,18  e posar-l’has al tabernacle  del testimoni a l’altar. E metràs-hi  
Ex 30,20  20 quant intraran al tabernacle  del testimoni e quant se acosteran a l’  
Ex 30,24  [*], 24 e de càsia D cicles al pes  del santuari, e oli de olives una masura.  
Ex 30,26  26 E untaràs d’ell lo tabernacle  del testimoni e l’archa del testament, 27 
Ex 30,26 tabernacle del testimoni e l’archa  del testament, 27 e la taula ab sos  
Ex 30,36 posar-n’has devant lo tabernacle  del testimoni, e en aquell loch jo  
Ex 31,2  a Moysès e dix: 2 –Jo he apellat  del nom de Beel lo fill de Urí, qui fou  
Ex 31,2  fill de Urí, qui fou fill de Hur,  del trip de Judà, 3 e he’l complit de  
Ex 31,6 companyó Goliab, fill de Abisament,  del trip de Dan, e ell ha cor de hom savi  
Ex 31,7  de la covinensa e la archa  del testimoni e lo feristol qui sobre ella 
Ex 31,7  sobre ella és, e tots los vaxells  del tabernacle, 8 e la taula e sos  
Ex 31,14  en ell obre parirà la sua ànima  del ceu poble. 15 VI dies fareu obre, lo  
Ex 32,1  que Moysès sa trigava a devellar  del munt, ajustà’s quantre Aron e dix:  
Ex 32,12  ira e apaga’t sobre la iniquitat  del teu poble, 13 e remembre’t de Abraam  
Ex 32,13  la tua sament axí com las stelas  del cel, e tota aquesta terra de què he  
Ex 32,15  lo seu poble. 15 E devallà Moysès  del munt, e portà II taulas de testimoni  
Ex 32,17  taulas. 17 E oyí Josuè lo brogit  del poble qui cridava, e dix a Moysès:  
Ex 32,19  de la mà e trencà-las al peu  del munt. 20 E pres lo vadell e cremà’l e 
Ex 32,32  E si no hu fas, rau-me, Senyor,  del teu libre en què m’has scrit. 33 E  
Ex 32,33  qui en mi ha peccat, jo’l rauré  del meu libre, 34 mas tu vés e amena  
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Ex 32,35  Senyor Déu lo poble per lo peccat  del vadell que féu Aron. 33,Tit Capítol  
Ex 33,4 molt mala; plorà e negú no’s vestí  del vestir que solia. 5 E dix nostro  
Ex 33,6  los fills de Yrrael lurs ornaments  del munt de Horep. 7 E Moysès stès la sua  
Ex 34,2  de Sinaý. E staràs ab mi al cap  del munt; 3 e negú no hy puig ab tu ni s’ 
Ex 34,10  poble enmig de qui tu est la obra  del Senyor temorosa que jo faré. 11 »E  
Ex 34,18 menge [*], axí com te maní al temps  del mes de las novellas messas [*]. 19  
Ex 34,19  [*]. 19 »Tot ço que obra la vulva  del linatge masculí serà meu; de totas las 
Ex 34,29  29 E quant Moysès devellà  del munt de Sinaý, tenia II taulas de  
Ex 34,31  E apellà Aron e tots los prínceps  del poble, e ells anaren-hi, e puxs, com 
Ex 35,3  foch en vostres cases lo die  del dissapte.” 4 E dix Moysès a tota la  
Ex 35,17  ab sos fonaments, 17 e cortinas  del palau, colones [*], e tenda a la porta 
Ex 35,17  colones [*], e tenda a la porta  del vestiari, 18 [*] 19 e vestits ab què  
Ex 35,19  ab què hom se vista al ministeri  del santuari, e las vestidures de Aron  
Ex 35,21  Senyor a fer la obra de la tenda  del testimoni [*]. 22 E los hòmens ab las  
Ex 35,30  Yrrael: –Nostro Senyor ha apellat  del nom de Bersabè [*] Urí, qui fou fill  
Ex 35,30  [*] Urí, qui fou fill de Hur,  del trip de Judà, 31 e ha’l complit de  
Ex 35,34  saber a Holiap, fill de Sisament,  del trip de Dan. 35 Abdós ha complits de  
Ex 36,1 aquellas coses qui fossen ops en ús  del santuari e que manà nostro Senyor. 2 E 
Ex 36,3  [*] al matí oferiren tots los vots  del poble. 4 Donchs, los mestres, costrets 
Ex 36,8 los savis de cor, a complir la obre  del tabernacle, X cortines de bis retort e 
Ex 36,19  las sagas. 19 E féu lo cobertor  del tabernacle de pells de moltons  
Ex 36,22  axí ho féu en totas las taulas  del tabernacle. 23 E havia XX taulas envés 
Ex 36,25  en los angles. 25 [*] aquella part  del tabernacle qui guardava ves aguiló,  
Ex 36,27 Ves ponent, ço és, ves aquella part  del tabernacle qui guarda a la mar, féu VI 
Ex 36,28  cascuna taula e per cascun angle  del tabernacle, e darrera 29 éran  
Ex 36,31  a tenir las taulas de la un costat  del tabernacle, 32 e V a’dobar de la un a 
Ex 36,32 a’dobar de la un a l’altre costat  del tabernacle, e foren aquests altres V  
Ex 36,37 argent. 37 E féu tenda a l’entrant  del tabernacle, de jacint e de porpre e de 
Ex 37,1  XXXXIII 1 E féu Bezelael archa  del fust de setim, e havia II colzos [*]  
Ex 37,15  15 e féu en aquellas forrellats  del fust de setim, e environà’l d’or  
Ex 37,17 féu canalobre d’or molt pur [*], e  del seu abre axien anaps e sperullas e  
Ex 37,19 ab obre agual de VI abres que axien  del fust del canalobre. 20 E en aquell  
Ex 37,19  de VI abres que axien del fust  del canalobre. 20 E en aquell havia IIII  
Ex 37,28 portar. 28 E aquells forrellats féu  del fust de setim, e cobrí’ls de launes  
Ex 38,5  IIII anells per altres tants caps  del ret a metra dins rodellas a portar. 6  
Ex 38,8 las fembras qui vetlaven a la porta  del tabernacle. 9 E féu palau envés migdie 
Ex 38,14  colonas de III colzos a l’entrant  del tabernacle, 15 e [*] havia-hy XV [*] 
Ex 38,17  d’argent. E vestí las colonas  del palau d’argent, 18 e a l’entrant d’ 
Ex 38,18  masura que havían totas las tendas  del palau. 19 E las colonas foren IIII a  
Ex 38,20 éran d’argent, 20 e los forrellats  del tabernacle [*] del palau foren d’aram 
Ex 38,20 e los forrellats del tabernacle [*]  del palau foren d’aram engir. 21 Aquests  
Ex 38,21  21 Aquests són los instruments  del tabernacle del testimoni, qui fóran  
Ex 38,21  són los instruments del tabernacle  del testimoni, qui fóran nombrats segons  
Ex 38,21 dels diaques per mà de Ytamar, fill  del sacerdot Aron, 22 los quals Bezelael,  
Ex 38,22  fill de Urí, qui fou fill de Hur,  del trip de Judà, havia complit per  
Ex 38,23  companyó Haliap, fill de Sizamach,  del trip de Dan, e ell fou mestre fort bo  
Ex 38,24 Tot l’or qui fou despès en la obra  del santuari qui fou ofert als dons,  
Ex 38,24 besants e DCCXXX sicles a la masura  del santuari. 25 E fou ofert de aquells  
Ex 38,26  d’argent de què hom féu los vazos  del santuari e la entrada a on penja lo  
Ex 38,30  què hom féu los vazos a l’intrant  del tabernacle del testimoni, e altar de  
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Ex 38,30  vazos a l’intrant del tabernacle  del testimoni, e altar de aram ab sa  
Ex 38,31  d’ells sa tànyan, 31 e los vazos  del palau axí entorn com a la intrada, e  
Ex 38,31  com a la intrada, e los forrellats  del tabernacle e del palau engir. 39,Tit  
Ex 38,31  e los forrellats del tabernacle e  del palau engir. 39,Tit Capítol XXXXV 1  
Ex 39,7 de Yrrael, 7 e posà-las al costat  del sobremuscle en remembrament dels fills 
Ex 39,8  de obra polida segons la obra  del sobremusclo, d’or e de jacint e de  
Ex 39,16  en la un e en l’altre costat  del reonal, 17 per on penjaven II  
Ex 39,17  los arpions qui parien als angles  del sobremuscle. 18 Aquestas axí staven bé 
Ex 39,31  a Moysès. 31 E fon acabada la obra  del tabernacle e del terrat del testimoni. 
Ex 39,31  acabada la obra del tabernacle e  del terrat del testimoni. E féran los  
Ex 39,31 la obra del tabernacle e del terrat  del testimoni. E féran los fills de Yrrael 
Ex 39,38  bona odor, 38 e tenda a l’entrant  del tabernacle, 39 e altar de aram, [*] e  
Ex 39,39  e labis ab son vas, e las tendas  del palau, e las colonas ab lus vazos, 40  
Ex 39,40  lus vazos, 40 e tenda a l’intrant  del palau ab sas cordas [*]; res dels  
Ex 39,40 fallia que hom manà fer a ministeri  del tabernacle [*], 41 e las vestiduras d’ 
Ex 40,2  2 –En lo primer mes, al primer die  del mes, endressaràs lo tabernacle del  
Ex 40,2  del mes, endressaràs lo tabernacle  del testimoni. 3 E posaràs en ell l’archa 
Ex 40,5  l’encens, devant l’archa  del testimoni. E posaràs la tenda a l’  
Ex 40,5  E posaràs la tenda a l’intrant  del tabernacle. 6 E devant aquella, l’  
Ex 40,12  Aron e a sos fills a las portas  del tabernacle del testimoni, e levar-s’ 
Ex 40,12  fills a las portas del tabernacle  del testimoni, e levar-s’han ab aygüe,  
Ex 40,15  mes, al segon any, al primer die  del mes, fou endressat lo tabernacle. 16 E 
Ex 40,20 20 E posà la taula en lo tabernacle  del testimoni ves aguiló, fora lo vel, 21  
Ex 40,22  E posà lo canalobre al tabernacle  del testimoni a la una part de la taula,  
Ex 40,26  26 E posà la tenda de l’intrant  del tabernacle 27 a l’altar de l’  
Ex 40,27  de l’holocaust en lo vestiari  del testimoni, e oferí en ell holocausts e 
Ex 40,28  E lo labis [*] entre lo tabernacle  del testimoni e l’altar, omplí d’aygüe,  
Ex 40,30  30 quant intraren en lo tabernacle  del testimoni o en lo cobriment del  
Ex 40,30  del testimoni o en lo cobriment  del testimoni o covinensa que pujassen a  
Ex 40,31 la obra fou acabada e lo tabernacle  del testimoni fou a punt, axí com nostro  
Ex 40,32  32 cobrí una nuu lo tabernacle  del testimoni, e la glòria de nostro  
Ex 40,34  34 Car lavors la nuu es pertia  del tabernacle, e anaven los fills de  
Lv 1,1  Senyor apellà Moysès e parlà-li  del tabernacle del testimoni e dix-li: 2 
Lv 1,1  Moysès e parlà-li del tabernacle  del testimoni e dix-li: 2 –Parla als  
Lv 1,3  »Si la sua oferta serà holocaust e  del bestiar, oferrà lo mascle no anorreat  
Lv 1,3  lo mascle no anorreat a la porta  del tabernacle del testimoni, a pagar  
Lv 1,3  anorreat a la porta del tabernacle  del testimoni, a pagar nostro Senyor; 4 e  
Lv 1,4  4 e posarà las mans sobre lo cap  del sacrifici e serà plasent e profitarà  
Lv 1,5  de l’altar qui és devant la porta  del tabernacle. 6 E [*] tota la pell del  
Lv 1,6  tabernacle. 6 E [*] tota la pell  del sacrifici [*] trencaran los membres  
Lv 2,3  nostro Senyor. 3 E ço que romandrà  del sacrifici serà de Aron e de sos fills, 
Lv 2,9  oferrà aquella, prenga lo mamorial  del sacrifici e ofira’l sobre lo altar en 
Lv 2,13  ne tolràs sal en la covinensa [*]  del teu sacrifici, que en tota ta oferta  
Lv 2,16  de la oferta, axí com és  del forment e de l’oli, e de tot l’  
Lv 3,2  e degollarà aquell en la intrada  del tabernacle, e los fills de Aron,  
Lv 3,3 altar, 3 e ofiren de la degolladura  del pacifichament en oferta a nostro  
Lv 3,8  e puxs degoll-lo devant la tenda  del tabernacle del testimoni, e los fills  
Lv 3,8 -lo devant la tenda del tabernacle  del testimoni, e los fills de Aron scampen 
Lv 3,9  9 e puxs ofíran la degolladura  del pacifichament devant nostro Senyor, e  
Lv 3,13  aquella e degoll-la a la intrada  del tabernacle del testimoni, e los fills  
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Lv 3,13  -la a la intrada del tabernacle  del testimoni, e los fills de Aron scampen 
Lv 3,17  no menjareu; lo grex que és entorn  del pits e aquell en què pengen los  
Lv 4,4 Déu. 4 E aportarà aquell a la porta  del tabernacle del testimoni devant nostro 
Lv 4,4  aquell a la porta del tabernacle  del testimoni devant nostro Senyor e  
Lv 4,5  devant Déu. 5 E pendrà de la sanch  del vadell e portarà de aquella en lo  
Lv 4,5 portarà de aquella en lo tabernacle  del testimoni, 6 e banyerà son dit en  
Lv 4,6  Senyor contra lo vel o la claustre  del santuari. 7 E poserà de aquella matexa 
Lv 4,7  al Senyor, qui és en lo tabernacle  del testament, e la sanch qui romandrà  
Lv 4,7  de l’holocaust en lo intrament  del tabernacle. 8 E lo sèu del vadell  
Lv 4,8  del tabernacle. 8 E lo sèu  del vadell oferrà per lo peccat, axí  
Lv 4,9  e la tela [*] prop de la ylada, e  del fetge, e totas coses, 10 axí com de  
Lv 4,12  [*], 12 e ab tot lo romanent  del cos traurà fora de las albergades, en  
Lv 4,14 peccat. E aporten aquell a la porta  del tabernacle, 15 e posen los vells d’  
Lv 4,16 aquell e port-la en lo tabernacle  del testimoni, 17 e bany-hi son dit e  
Lv 4,18  nostro Senyor en lo tabernacle  del testimoni, e lo romanent de la sanch  
Lv 4,18  dels holocausts, que és a la porta  del tabernacle del testimoni. 19 E prenga  
Lv 4,18  que és a la porta del tabernacle  del testimoni. 19 E prenga tot lo sèu e  
Lv 4,20 E face axí d’aquest vadell com féu  del primer; e preguen per ells los  
Lv 4,25  bany-se lo dit en la sanch  del sacrifici per peccat e tinye’n los  
Lv 4,27 peccat sia perdonat. 27 »E si ànima  del poble [*] peccarà per ignorància, ço  
Lv 4,30 en lo ceu dit e toch-ne los corns  del altar de l’holocaust, e lo romanent  
Lv 4,33  on solen degollar los holocausts  del sacrifici. 34 E prenga lo sacerdot de  
Lv 4,35  e fassa d’ell axí com se sol fer  del sèu del moltó que és sacrifichat per  
Lv 4,35  d’ell axí com se sol fer del sèu  del moltó que és sacrifichat per  
Lv 5,6 per lo peccat 6 e ofira una anyella  del folch o una cabra, e aorarà per ell lo 
Lv 5,8  e plom-li lo cap de la part  del servigal axí que li aparega lo coll en 
Lv 5,12 -la sobre l’altar en remembransa  del qui ofer, 13 e prech per ell, e lo  
Lv 5,13  e prech per ell, e lo romanent sia  del prevera per presentalla. 14 E parlà  
Lv 5,15 ’n arror en aquellas coses que són  del Senyor sentifichades peccarà, ofira  
Lv 5,15  ofira per son peccat I moltó net  del folch qui puscha ésser comprat II  
Lv 5,15  comprat II sicles segons lo pes  del santuari, 16 e de assò que aportarà se 
Lv 5,17 veda en la lig, e entendrà la colpa  del peccat per la sua iniquitat, 18 oferrà 
Lv 5,18  iniquitat, 18 oferrà I moltó net  del folch al sacerdot, segons la manera de 
Lv 5,18  segons la manera de la stimació  del peccat. Lo qual ador per ell, car no  
Lv 5,19  19 car per error s’era depertit  del Senyor. 6,Tit  1 E parlà nostro Senyor 
Lv 6,6  lo ceu peccat ofira I moltó nèdeu  del folch, e don aquell al sacerdot segons 
Lv 6,6  segons la stimació de la masura  del peccat. 7 E aquell prech per ell  
Lv 6,12  posat, dessobre farà perfum  del sèu dels sacrifics pacifichables. 13  
Lv 6,14  en l’altar. 14 »Aquesta és la ley  del sacrifici e dels presents que deven  
Lv 6,16  de levat, e mengen-la en lo loch  del santuari del tabernacle; 17 e per ço  
Lv 6,16 mengen-la en lo loch del santuari  del tabernacle; 17 e per ço no hy haurà  
Lv 6,17  lavat, car la part [*] aquella és  del Senyor. E ofiren l’encens en lo santo 
Lv 6,22  en l’altar per lo sacerdot que  del pare per dret succeyrà, 23 e tot  
Lv 6,26  en lo loch sant a la entrada  del tabernacle. 27 »E qualquequal tocharà  
Lv 6,29  ab aygüe. 29 »Tots los mascles  del linatge sacerdotal mengen las carns d’ 
Lv 6,30  lo sacerdot per tenyr la tenda  del tabernacle del testimoni no sia  
Lv 6,30  per tenyr la tenda del tabernacle  del testimoni no sia menjat, mas en foch  
Lv 7,4 sèu demunt ells, e la tela e aquell  del fetge [*], 5 e fassa lo sacerdot  
Lv 7,9  cuyt en chassola o en paella, serà  del sacerdot qui ho ofer; 10 vulle’s que  
Lv 7,15 sacrifici de la sanch, 15 las carns  del qual ells menjaran en aquell die, e no 
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Lv 7,18  terç die [*]. 18 [*] de las carns  del sacrifici pacifichable, rebujada serà  
Lv 7,18  menjar sa ensutzerà, serà colpable  del trenchament de la lig. 19 »E la carn  
Lv 7,21  manera las carns, serà tallat  del ceu poble. 22 E parlà nostro Senyor a  
Lv 7,25  al Senyor Déu en ensens parirà  del ceu poble. 26 »E de la sanch de tots  
Lv 7,30 en l’altre lo pits devant la porta  del tabernacle, e com abdues las coses que 
Lv 7,31 ho al sacerdot, 31 lo qual ne fassa  del sèu perfum sobre l’altar, e lo pits  
Lv 7,32  e de sos fills. 32 E la mà dreta  del sacrifici pacificable serà en  
Lv 7,34  apartaràs als fills d’Irrael  del sacrifici de lurs oferenas, e dar-ho 
Lv 7,34  e als fills de aquell en fur  del Senyor Déu, en ley perdurable a tot lo 
Lv 7,35  és la unció de Aron e de sos fills  del sacrifici del Senyor Déu en lo die que 
Lv 7,35  Aron e de sos fills del sacrifici  del Senyor Déu en lo die que Moysès ordonà 
Lv 7,37  37 »[*] la ley de l’holocaust e  del sacrifici per peccat e encara per  
Lv 8,26  dreta. 26 E pres de la cistella  del pa alís qui era devant nostro Senyor;  
Lv 8,32 32 E ço que romandrà de las carns e  del pa, sia cremat al foch. 33 Emperò de  
Lv 8,33  al foch. 33 Emperò de la porta  del tabernacle no axireu per VII dies,  
Lv 8,35 lo tabernacle observant las guardes  del Senyor Déu [*], e siau remembrants axí 
Lv 9,5  coses que manà Moysès a la porta  del tabernacle, en lo qual loch, com  
Lv 9,9  per lo ceu peccat, 9 la sanch  del qual li presentaren sos fills, en la  
Lv 9,10 10 E lo sèu e los ronyons e la part  del fetge que són per lo peccat perfumà  
Lv 9,15  15 E oferí-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 degollà’l e  
Lv 9,15  E pres lo cabrit del sacrifici  del poble e degollà’l e sacrifichà’l axí 
Lv 9,17  sobre la ara estés lo holocaust  del matí. 18 E degollà lo bou e l’ariet  
Lv 9,18 e l’ariet en sacrifici pacificable  del poble, e oferiren e aportaren a ell  
Lv 9,19  sobre l’altar entorn. 19 E lo sèu  del bou e la coha de l’ariet e los  
Lv 9,19  los ronyons ab lo sèu e la ratella  del fetge 20 posaren sobre los pits; e com 
Lv 9,23  Moysès e Aron en lo tabernacle  del testimoni, e despuxs axiren e beneÿren 
Lv 10,4  e preneu vostres frares devant  del santuari, e portau-los fora de las  
Lv 10,9 fills com intreràs en lo tabernacle  del testimoni [*], car manament és  
Lv 10,13  a tu e a tos fills dels sacrificis  del Senyor axí com és manat a mi. 14 E lo  
Lv 10,19  aquella? E cridaren a mi e mengé  del sacrifici vuy si plau devant los ulls  
Lv 11,47  sapiau e conegau las diferències  del mon e lo no mon, e que sapiau què  
Lv 12,2 nèdea per VII dies, entorn los dies  del departiment de las mèstrues; 3 e en lo 
Lv 12,6  o de tortra per peccat, a la porta  del tabernacle del testimoni e donar-ho  
Lv 12,6  peccat, a la porta del tabernacle  del testimoni e donar-ho-ha al  
Lv 12,7  per aquella, e axí serà mundada  del corriment de la sanch sua. Aquesta és  
Lv 13,12  en la conna e cobrirà tota la carn  del cap tro als peus, e açò serà a vista  
Lv 13,12  peus, e açò serà a vista dels ulls  del prevere, 13 e veurà lo prevere que la  
Lv 13,21  blanch, e ella no serà pus pregona  del cuyre e serà foscha, enclourà ell lo  
Lv 13,25  pregona més avant d’ell, ço és,  del cuyro, lebrozia és [*]; 26 e si los  
Lv 13,29  foch. 29 »Hom ho fembra en lo cap  del qual o en la barba naxerà lebrozia,  
Lv 13,30  E si veu que sia pregont més avall  del cuyro e en ell cabells roigs manuts  
Lv 13,40  40 »Hom a qui cauhen los cabells  del cap e és calbo, munde és. 41 [*] 42  
Lv 13,44  e serà depertit de l’arbitre  del sacerdot, 45 haurà se vestimenta  
Lv 13,59 59 »Aquesta és la lig de lebrozia e  del vestiment de lana e de li e de stam e  
Lv 14,6  e l’altre ocell pendrà ab lo fust  del cedre e la grana e l’hisop, e tot açò 
Lv 14,8  vestimenta, raurà’s tots los pèls  del cos e lau-se en aygüe, e com serà  
Lv 14,9 ’s lo cap e la barba [*] e los pèls  del cos, e lau-se altre vegada lo cos e  
Lv 14,11  coses devant Déu, a la porta  del tabernacle del testimoni, 12 e pendrà  
Lv 14,11  Déu, a la porta del tabernacle  del testimoni, 12 e pendrà l’anyell e  
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Lv 14,14 14 »E pendrà lo prevere de la sanch  del sacrifici que és degollat per la  
Lv 14,14  e sobre lo polzo en la mà dreta e  del peu, 15 e de l’oli del cister metrà  
Lv 14,15  mà dreta e del peu, 15 e de l’oli  del cister metrà en la sua mà sinestre, 16 
Lv 14,17  mundat e sobre lo polzo de la mà e  del peu dret, e sobre la sanch qui és  
Lv 14,23  VIIIèn die lo sacerdot en la porta  del tabernacle [*] devant Déu. 24 E pendrà 
Lv 14,24  Déu. 24 E pendrà lo prevera [*]  del sacrifici per la colpa e lo sister de  
Lv 14,25  e sobre lo polze dret de la mà e  del peu dret. 26 E pendrà lo prevere de l’ 
Lv 14,26  26 E pendrà lo prevere de l’oli  del sister e posar-n’ha sobre la mà  
Lv 14,28  e lo polze dret de la sua mà e  del peu atrecí en lo loch de la sanch que  
Lv 14,29 la sua mà sinestre git sobre lo cap  del purificat a perdonar sobre ell devant  
Lv 14,32  32 »Açò és lo sacrifici  del lebrós que no pot haver totas coses en 
Lv 14,41  e ferà gitar la raedura fore  del poble en loch inmunde, 42 e ferà †fer  
Lv 14,52 purificharà aquella axí ab la sanch  del perdal com ab las aygües vives, e ab  
Lv 15,14  e devant Déu ell vindrà a la porta  del tabernacle del testimoni, e donerà  
Lv 15,14  vindrà a la porta del tabernacle  del testimoni, e donerà aquells al  
Lv 15,15  aquell devant Déu, e serà mundat  del flux de la sua sament. 16 »E home del  
Lv 15,16  flux de la sua sament. 16 »E home  del qual axirà sament del ceu ajustament,  
Lv 15,16  16 »E home del qual axirà sament  del ceu ajustament, levar-s’ha lo cos  
Lv 15,19  temps haurà flux de sanch al cap  del mes, sia depertida per VII dies. 20 E  
Lv 15,21 loch on dormirà o ciurà en los dies  del seu depertiment serà ensutzat. 22 E  
Lv 15,29 II tortres o II colomins a la porta  del tabernacle del testimoni, 30 dels  
Lv 15,29  colomins a la porta del tabernacle  del testimoni, 30 dels quals la u oferrà  
Lv 15,30  ella devant Déu e per la mundícia  del ceu flux. 31 »E mostrareu als fills d’ 
Lv 16,7  II cabrits devant Déu a la porta  del tabernacle del testimoni, 8 e poserà  
Lv 16,7  Déu a la porta del tabernacle  del testimoni, 8 e poserà sorts sobre  
Lv 16,14  no muyre. 14 E prenga de la sanch  del toro e bany son dit e git-ne VII  
Lv 16,15  degollat lo cabrit per lo peccat  del poble, scamp la sanch d’aquell dintre 
Lv 16,15  axí com manat és de la sanch  del toro, la qual deu spergir en la  
Lv 16,16  tot açò ferà en lo tabernacle  del testimoni que és posat entre aquells  
Lv 16,18  sua [*]. 18 [*] e portarà la sanch  del toro e del cabrit e gitarà aquella  
Lv 16,18  [*] e portarà la sanch del toro e  del cabrit e gitarà aquella sobre los  
Lv 16,24  aporterà e oferrà son holocaust e  del poble, e preguerà axí per ci com per  
Lv 16,29  en lo mes VIIè, en lo Xèn die  del mes, afligireu vostres ànimas, e negú  
Lv 16,33  al santuari e al tabernacle  del testimoni e’ncara a l’altar e als  
Lv 17,4  4 e no l’oferrà a la porta  del tabernacle per oferta a Déu, digne és  
Lv 17,4  com qui scampa sanch, e axí perirà  del mig del ceu poble. 5 E per amor d’açò 
Lv 17,4  scampa sanch, e axí perirà del mig  del ceu poble. 5 E per amor d’açò deven  
Lv 17,5  nostro Senyor Déu devant la porta  del tabernacle del testimoni; e degollen  
Lv 17,5  Déu devant la porta del tabernacle  del testimoni; e degollen aquellas  
Lv 17,6  sobre l’altar de Déu a la porta  del tabernacle del testimoni, e perfumen  
Lv 17,6  de Déu a la porta del tabernacle  del testimoni, e perfumen del sèu en odor  
Lv 17,6  del testimoni, e perfumen  del sèu en odor de suavetat al Senyor. 7 E 
Lv 17,9  9 e no hu aporterà a la porta  del tabernacle del testimoni per ço que  
Lv 17,9  aporterà a la porta del tabernacle  del testimoni per ço que ofira a Déu, l’  
Lv 18,21  per ço que no ensutzes lo nom  del Senyor Déu teu. Jo sóm Senyor. 22 »Ab  
Lv 18,29  de aquestas abominacions perirà  del mig del ceu poble. 30 »Guardau los  
Lv 18,29  abominacions perirà del mig  del ceu poble. 30 »Guardau los meus  
Lv 19,6  perdonat a vosaltres, 6 en lo die  del vostro sacrifichar a ell sia menjat e  
Lv 19,12  en lo meu nom ni ensutzeràs lo nom  del teu Déu, car jo sóm Senyor. 13 »No  
Lv 19,15  ne no menyspreseràs la persona  del pobre ni la perpenceràs, ni honreràs  
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Lv 19,15 la perpenceràs, ni honreràs la cara  del poderós: justament jutge ton proÿsme.  
Lv 19,21  colpa oferrà al Senyor a la porta  del tabernacle del testimoni I moltó, 22 e 
Lv 19,21 al Senyor a la porta del tabernacle  del testimoni I moltó, 22 e lo sacerdot  
Lv 20,3 mia faç contre ell e tallaré aquell  del mig de son poble, per ço car donà de  
Lv 20,5  ab Moloch, e tolré-los d’enmig  del meu poble. 6 »E la ànima que’s  
Lv 20,6  mia faç contre ella e auciuré ella  del mig del ceu poble. 7 »Siau  
Lv 20,6  contre ella e auciuré ella del mig  del ceu poble. 7 »Siau santifichats e siau 
Lv 20,25  nèdea de no nèdea, e ocell nèdeu  del no nèdeu, per ço que no ensutzeu las  
Lv 21,6 ensutzen lo nom d’ell, e lo perfum  del Senyor e’ls pans de lur Déu ofiren, e 
Lv 21,10  entre sos frares, sobre lo cap  del qual és gitat untament d’oli e las  
Lv 21,12  serà ensutzat. 12 Ne no ischa [*]  del Senyor, car l’oli de la unció santa  
Lv 21,12  car l’oli de la unció santa  del Déu ceu és sobre ell. Jo sóm lo  
Lv 21,21  o pigatós; 21 tots aquells  del linatge de Aron que hauran res de açò  
Lv 21,23  23 E no intrerà ultre lo vel  del santuari ne no s’acost a l’altar,  
Lv 22,12 de aquellas coses. 12 E si la filla  del sacerdot serà dada per muller a algú  
Lv 22,12  serà dada per muller a algú  del poble, no menjarà de aquellas coses  
Lv 23,4  4 »E aquestas són las festas  del Senyor santas las quals deveu colre en 
Lv 23,5 5 »En lo mes primer, lo XIIIIèn die  del mes en lo vespre, és la Pascha del  
Lv 23,5  del mes en lo vespre, és la Pascha  del Senyor. 6 En lo XVè die d’aquell  
Lv 23,11 per vosaltres a Déu. E en altre die  del dissapte lo prevere alcerà la garba e  
Lv 23,15  15 »E nombrareu en l’altre die  del dissapte en lo qual oferiu la garba de 
Lv 23,17  las quals coureu en promícies  del Senyor. 18 E oferreu ab los pans VII  
Lv 23,18  sens màcula de I any, e I vadell  del folch, e II moltons, e seran en  
Lv 23,24  »En lo VIIèn mes, en lo primer die  del mes, serà a vosaltres lo die del  
Lv 23,24  del mes, serà a vosaltres lo die  del dissapte en remembransa de alegrament  
Lv 23,29  aflegida en aquell die serà perida  del ceu poble. 30 E qualquequal ferà obre  
Lv 23,32 vostres ànimas, e en lo VIIIIèn die  del mes, del vespre tro al vespre, colreu  
Lv 23,32  e en lo VIIIIèn die del mes,  del vespre tro al vespre, colreu vostro  
Lv 23,37 aquell. 37 »Aquestas són las festas  del Senyor las quals apellareu colents, e  
Lv 23,38  cascun die, 38 salvant lo dissapte  del Senyor, los dons vostros e las ofertas 
Lv 23,39 a nostro Senyor. 39 »E en lo XV die  del mes setè, com vosaltres ajustareu tots 
Lv 24,3  de la covinensa, en lo tabernacle  del testimoni, e Aron pos aquellas devant  
Lv 24,3  devant nostro Senyor, e cremen  del vespre entrò al matí, e açò serà a  
Lv 24,9  sant dels sants és dels sacrificis  del Senyor en perdurable dret. 10 »E veus  
Lv 24,11 era apellada Salomich filla de Abrí  del trip de Dan. 12 E matéran aquell en la 
Lv 25,2  jo us donaré, coleu lo dissapte  del Senyor. 3 »VI anys sembrareu vostre  
Lv 25,9  en lo setèn mes, en lo desèn die  del mes, car aquell jorn és temps de  
Lv 25,12  en l’any jubileu, mas  del camp menjareu ço que serà en ell. 13  
Lv 25,16 E aytant com més any romandrà aprés  del jubileu, d’aytant crexerà lo preu, e  
Lv 25,22  en l’any VIIIè e menjareu  del blat vell entrò al novèn any, fins que 
Lv 25,50  rembre, 50 sían comptats los anys  del temps de la sua venda entrò a l’any  
Lv 26,2  lo meu dissapte e hajau pahor  del meu santuari. Jo sóm lo Senyor. 3 »Si  
Lv 26,13  de vosaltres e trenquí la brancha  del vostro jou e maní-vos ab fermatat.  
Lv 26,22 bísties, e a poquesa tornerà tot ço  del vostro, e seran desertas las vias  
Lv 26,26  26 e puxs trencharé lo bastó  del pa vostro axí que X fembras seran en I 
Lv 26,45 Déu d’ells. 45 E remembrar-m’he  del meu fermament primer, com aduguí a  
Lv 27,3  L sicles d’argent a la masura  del santuari; 4 e si és fembra, donerà’n  
Lv 27,18 entrò en l’any jubileu, e aminverà  del preu. 19 E si aquell volrà rembre lo  
Lv 27,25  »Tota stimació sia segons lo cicle  del santuari. Sia pesat lo cicle a XX  
Lv 27,27  e anedescha la quinta part  del preu. E si no’l vol rembre, vene’l a 
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Lv 27,31  dècimes, anedescha la quinta part  del preu en aquellas dècimes. 32 Bous e  
Lv 27,32  e cabres que passen sots la verga  del pastor, qualquequal aporterà las  
Ex 14,2  de Yrrael que s’entórnan albergar  dellà la regió de Firoch, qui és entre  
Ex 22,29  29 »No tarderàs tas ofertas, los  delmes de tas promíssias. Lo primer nat de 
Lv 27,30  ho és, sia mort per mort. 30 »Tots  delmes de terra, axí de blats com de  
Ex 1,1  primer 1 Aquests són los noms  dels fills de Yrrael qui entraren en  
Ex 1,9 9 e dix a son poble: –Veus lo poble  dels fills de Yrrael és molt e més que  
Ex 1,15 dix lo rey de Egipte a las madrinas  dels habreus –e la una havia nom Sephorà e 
Ex 2,6 e hach-ne mercè e dix: –Aquest és  dels infants dels hebreus. 7 E dix la sor  
Ex 2,6  e dix: –Aquest és dels infants  dels hebreus. 7 E dix la sor de l’infant: 
Ex 2,11 E viu un baró de Egipte qui ferí un  dels hebreus sos frares; 12 e com ell  
Ex 2,19  Egipte nos ha desliurades de la mà  dels pastors, e pohà aygüe ab nós e donà a 
Ex 3,8 per ço que’ls desliure de las mans  dels egipcians e’ls amèn en terra bona e  
Ex 3,9  e aveu e gerbuzeu. 9 Lo crit  dels fills de Yrrael és vengut a mi, e viu 
Ex 3,9  lur aflicció per què són opremuts  dels egipcians. 10 Mas vina, e trematré’t 
Ex 3,18  e dir-li-has: “Lo Senyor, Déu  dels hebreus, nos apellà. Irem carrera de  
Ex 4,29  ensemps e ajustaren tots los vells  dels fills d’Irrael. 30 E parlà Aron  
Ex 5,3  Yrrael. 3 E diguéran: –Lo Déu  dels hebreus nos apellà que anem a carrera 
Ex 5,15  15 E vinguéran los majors  dels fills d’Irrael e cridaren a Farahó e 
Ex 5,19  com solíau. 19 E com los majors  dels fills d’Irrael [*], oÿren que hom  
Ex 6,5  stranys. 5 Yo oyí lo gemagament  dels fills de Yrrael perquè los egipcians  
Ex 6,6  servitut e us desliuraré de càrcer  dels egipcians, i us rembré en alt bras,  
Ex 6,7 e que jo sóm Senyor qui us he trets  dels càrcers dels egipcians, 8 e metré-  
Ex 6,7 Senyor qui us he trets dels càrcers  dels egipcians, 8 e metré-us en terra  
Ex 6,16  de Simeon. 16 Aquests són los noms  dels fills de Leví per lur perentiu:  
Ex 6,24  Alnasap. Aquests són los perentius  dels coritans. 25 E Aletzar, fill de Aron, 
Ex 7,16  drach, 16 e diràs-li: “Lo Senyor  dels hebreus m’ha tremès a tu e diu: Lexa 
Ex 7,18  los de Egipte qui beuran l’aygüe  dels flums.” 19 E dix nostro Senyor a  
Ex 7,22  22 E féran tot axí los encantadors  dels egipcians ab lur encantament, e fou  
Ex 8,3  [*] e al teu lit, e en las cases  dels teus servents e del teu poble [*] 4  
Ex 8,13  de las cases e de las vilas e  dels camps, 14 e ajustaren-las en grans  
Ex 8,21  linatges de mosques, e las cases  dels egipcians seran plenas de mosques de  
Ex 8,26  –No’s pot fer axí; las horrezas  dels egipcians sacrificharem al Déu  
Ex 8,31  e tolch las moscas de Farahó e  dels cervents seus e del seu poble, que no 
Ex 9,1  parla-li: “Açò diu lo Senyor Déu  dels hebreus: Lexa lo poble meu que’m  
Ex 9,6 altre die moriren tots los bestiars  dels egipcians, e de las bísties de Yrrael 
Ex 9,13  e diràs-li: “Açò diu lo Senyor  dels hebreus: Lexa mon poble que  
Ex 9,20 e lo bestiar en lurs cases e pertir  dels servents de Farahó, 21 e aquell qui  
Ex 10,3 e diguéran: –Açò diu lo Senyor, Déu  dels hebreus: ¿Entrò a quant no us voleu  
Ex 10,5 no destruý, e reuran tos los arbres  dels camps, 6 e compliran las tuas cases e 
Ex 10,6  6 e compliran las tuas cases e  dels teus servents e de tots los de  
Ex 10,15  la herba de la terra e los fruyts  dels arbres qui éran romasos de la pedre,  
Ex 11,7 miracles Déu depertex los egipcians  dels fills d’Irrael.” 8 E tots aquests  
Ex 12,2  mes és a vosaltres comensament  dels mesos de l’any, e serà primerament  
Ex 12,3  de l’any. 3 Parlau a la companya  dels fills de Yrrael e dieu-los: “Al Xèn 
Ex 12,3  pendrà un anyell de las ovellas e  dels cabrits, per lus companyes e cases; 4 
Ex 12,6 sacrificar-l’ha tota la moltitut  dels fills de Yrrael al vespre. 7 E  
Ex 12,19  de Yrrael, axí de los stranys com  dels privats naturals de la terra. 20 Res  
Ex 12,47  lo seu os. 47 »Tota la companya  dels fills de Yrrael farà açò. 48 E si  
Ex 13,17 poble, amanà’ls Moysès de la terra  dels filisteus qui és prop, car cuydave’s 
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Ex 14,3  sobre la mar. 3 Car Farahó dirà  dels fills de Yrrael: “Costrets són en lo  
Ex 14,17  E jo endureyré lo cor de Farahó e  dels egipcians que us encalcen, e  
Ex 14,24  Senyor guardà sobre las albergades  dels de Egipte per una columpna de foch  
Ex 14,30 desliurà’ls nostro Senyor de la mà  dels egipcians aquell die, 31 e víran los  
Ex 15,14  sa, e dolors tinguéran los stadans  dels felisteus. 15 Adonchs fóran torbats  
Ex 16,1  16,Tit  1 [*] e vench la moltitut  dels fills d’Irrael al desert de Sur, qui 
Ex 16,9  a Aron: –Digues a l’ajustament  dels fills de Yrrael: “Acostau-vos  
Ex 16,10  com parlàs Aron a tota la companya  dels fills de Yrrael, reguardaren al  
Ex 16,12  dix: 12 –Oÿdas he las murmuracions  dels fills de Yrrael. Parla-los: “Al  
Ex 17,1  Capítol XXII 1 Tota la moltitut  dels fills de Yrrael anaren al desert de  
Ex 17,7  loch «Temptació» per la baralla  dels fills d’Irrael, per ço car temptaren 
Ex 18,3  lexada, 3 e II fills seus, la un  dels quals havia nom Gersan –e dix lo  
Ex 18,9  per ço car lo havia tret de la mà  dels egipcians, 10 e dix: –Beneÿt sia  
Ex 18,10  Farahó e qui us desliurà de la mà  dels egipcians lo seu poble. 11 Ara he  
Ex 20,5  celós, qui conexaré la iniquitat  dels pares en los fills en la terça e  
Ex 22,10  e serà mort o afeblit o pres  dels enamichs e negú no ho veu, 11  
Ex 22,28  he [*]. 28 »No diràs mal de Déu ni  dels prínceps, ni no maleyràs ton poble.  
Ex 23,8 savis obseguen e gíran las paraulas  dels justs. 9 »E ab palagrí no seràs  
Ex 23,9  car vosaltres sabeu las ànimas  dels strans e vosaltres fos palagrins en  
Ex 23,13  guardau. E no jurareu per lo nom  dels déus stranys ni no’ls oireu de  
Ex 23,19  tro al matí. 19 E las promíssias  dels blats de la tua casa porteràs en casa 
Ex 23,31  de la Mar Roja entrò a la mar  dels felisteus, e del desert entrò al  
Ex 24,1 Déu tu e Aron e Nadap e Abiüd e LXX  dels encians, e adorareu de luny. 2 E sol  
Ex 24,5  los XII trips. 5 E manà als jóvens  dels trips e ells oferiren a nostro Senyor 
Ex 24,9 Moysès e Aron e Nadap e Abiüd e LXX  dels vells de Yrrael, 10 e viren lo Déu de 
Ex 24,11  ells, qui luny s’éran partits  dels fills de Yrrael, e mès la sua mà e  
Ex 25,32  ell prosseynt. 32 VI canons axiran  dels costats, III de la un costat e III de 
Ex 25,33 qui sían a manera de nou en cascuns  dels canons, e las pedres ensemps e los  
Ex 26,13  e l’altre qui és pus en longuesa  dels vels, e defendrà la un e l’altre  
Ex 27,3  tesores e †lo cors† a ressabiments  dels fochs, e feràs tots los vaxells d’  
Ex 27,21  la honor per las succecions  dels fills d’Irrael. 28,Tit Capítol  
Ex 28,1  ton frare, ab sos fills del mig  dels fills de Yrrael, Aron, Nadap, Abiüd e 
Ex 28,9  e scriuràs en aquellas los noms  dels fills de Yrrael, 10 VI noms en una e  
Ex 28,11  -los-has per los noms  dels fills de Yrrael [*]. 12 E [*] en la  
Ex 28,12  costat memorial al sobremuscle  dels fills de Yrrael, e port Aron los lus  
Ex 28,21  lus órdens. 21 E hauran los noms  dels fills de Yrrael; cade pedra serà  
Ex 28,29  altre. 29 E portarà Aron los noms  dels fills de Yrrael en lo reonal dels  
Ex 28,29  dels fills de Yrrael en lo reonal  dels judicis sobre son pits quant intrerà  
Ex 28,30  nostro Senyor, e porterà lo judici  dels fills de Yrrael en son pits devant  
Ex 28,42 cobren la carn de las lurs legesas,  dels ronyons tro a las cuxas. 43 E usaran  
Ex 29,20  e sobre los polsos de lurs mans e  dels peus drets, e scamparàs la sanch  
Ex 29,23  en oli, e crespell del penistre  dels pans alizos qui és posat devant  
Ex 29,30  lo bisbe qui per ella serà stablit  dels fills de Yrrael, e entre al  
Ex 29,37  e’l santificaràs, e serà sant  dels sants; tot aquell qui’l tocarà serà  
Ex 29,45  a mi de sacerdoci. 45 E seré enmig  dels fills de Yrrael e saré lur Déu, 46 e  
Ex 30,1  altar a sacrificar la timiama,  dels fusts de setim, 2 qui haurà I colzo  
Ex 30,12  12 –Quant hauràs aportada la suma  dels fills de Yrrael, segons lo nombre  
Ex 30,16 no hy minvarà. 16 E l’haver cullit  dels fills de Yrrael liureràs en usos del  
Ex 30,29  -ho-has tot, car sants  dels sants són: qui las tocharà  
Ex 30,36 tu. La timiama sia a vosaltres sant  dels sants. 37 Aytal compusició no fareu  
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Ex 30,38  ço que us de aquella odor, perirà  dels seus pobles. 31,Tit Capítol XXXVII 1  
Ex 34,7 sens colpa, qui rets las iniquitats  dels pares als fills [*] entrò a la terça  
Ex 34,18  en foch. 18 »Guardaràs la festa  dels pans alizos; per VII dies menge [*],  
Ex 34,25  la mia hòstia; no romandrà al matí  dels sacrificis de la festa de Pascha. 26  
Ex 34,26 festa de Pascha. 26 »Las promíssias  dels blats de la terra oferràs a la casa  
Ex 35,1 quant fou ajustada tota la companya  dels fills de Yrrael, dix-los: –Aquestas 
Ex 35,4  4 E dix Moysès a tota la companya  dels fills de Yrrael: –Aquesta és la  
Ex 35,20  20 E isqué tota la moltitut  dels fills de Yrrael devant Moysès, 21 e  
Ex 36,3  a fer, 3 liurà’ls tots los dons  dels fills de Yrrael. E com ells  
Ex 36,24 taula, de la una e de l’altre part  dels angles, là on la encastadura dels  
Ex 36,24  dels angles, là on la encastadura  dels costats sa termanava en los angles.  
Ex 37,25  de lonch e II colzos d’alt, e  dels angles axían corns. 26 E vestí’l d’ 
Ex 37,29  or. 29 E féu oli de santifichació  dels ungüents de timiama de coses ben  
Ex 38,2  colzos d’alt, 2 e los corns axían  dels angles; e cobrí’l de launas de aram. 
Ex 38,8  8 E féu lo bací d’aram ab son vas  dels spills e las fembras qui vetlaven a  
Ex 38,21  de Moysès, en las sirmònias  dels diaques per mà de Ytamar, fill del  
Ex 39,4  ajustacen la una a l’altre costat  dels caps, 5 [*] ab aquellas colors, axí  
Ex 39,6 or e entretellades per art de gemes  dels noms dels fills de Yrrael, 7 e posà- 
Ex 39,6  per art de gemes dels noms  dels fills de Yrrael, 7 e posà-las al  
Ex 39,7  del sobremuscle en remembrament  dels fills de Yrrael, axí com ho manà Déu  
Ex 39,14 éran entratellades per los XII noms  dels fills de Yrrael [*]. 15 E feren en lo 
Ex 39,24 darrera part de la gonella engir 24  dels senys d’or e la magrana de què anava 
Ex 39,40  del palau ab sas cordas [*]; res  dels vaxells no hy fallia que hom manà fer 
Ex 40,11 oli de unció, per ço que sían sants  dels sants. 12 »E ajustaràs Aron e a sos  
Lv 2,3 de Aron e de sos fills, e serà sant  dels sants de las ofertas de nostro  
Lv 2,8  e liurar-ho-has en las mans  dels sacerdots. 9 E com aquell oferrà  
Lv 2,10 de Aron e de sos fills, e serà sant  dels sants de las ofertas de nostro  
Lv 4,9  com tot aquell qui és dedins: 9  dels II lombles e la tela [*] prop de la  
Lv 4,18  git prop lo fonament de l’altar  dels holocausts, que és a la porta del  
Lv 4,31  tot lo sèu axí com se sol pendre  dels sacrificis pacifichables, e perfumar  
Lv 4,34  dit e tinya los corns de l’altar  dels holocausts, e lo romanent git al  
Lv 6,12 posat, dessobre farà perfum del sèu  dels sacrifics pacifichables. 13 Aquest és 
Lv 6,14  »Aquesta és la ley del sacrifici e  dels presents que deven ofarir los fills  
Lv 6,18  per colpa. 18 Solament los mascles  dels fills de Aron menjaran ella, e açò  
Lv 6,23  dret succeyrà, 23 e tot sacrifici  dels sacerdots serà consumit de foch, e  
Lv 6,25  degollaràs devant Déu, sant  dels sants és. 26 E lo sacerdot que ofer,  
Lv 6,29  las carns d’aquell, car sant  dels sants és, 30 e tota oferena que’s  
Lv 7,1  és la lig de [*] la colpa. »Santa  dels sants és, 2 e per amor de assò là on  
Lv 7,6  aquestas carns, car sant és  dels sants. 7 »E axí com per peccat és  
Lv 7,14  de las gràcias per pacificar, 14  dels quals oferrà I per promíssias a  
Lv 7,14  promíssias a nostro Senyor, e serà  dels sacerdots que stan en lo sacrifici de 
Lv 7,20  menjarà de las carns de la oferta  dels pacifichaments que és oferta al  
Lv 7,23 –Parla als fills d’Irrael: »Lo sèu  dels bous e de las ovellas e de las cabres 
Lv 7,32  pacificable serà en promíssies  dels sacerdots 33 que ofíran la sanch e lo 
Lv 8,22  l’ariet segon en consegració  dels sacerdots, e posaren lurs mans sobre  
Lv 8,24 dreta e lo polzo dret de las mans e  dels peus, e lo romanent gità sobre l’  
Lv 10,12  levat prop de l’altar, car sant  dels sants és. 13 E menjareu-lo en lo  
Lv 10,13 sant, car dat és a tu e a tos fills  dels sacrificis del Senyor axí com és  
Lv 10,14 stojades de las oferenas saludables  dels fills d’Irrael, 15 enaxí que la cama 
Lv 10,17  peccat en lo loch sant? Car sant  dels sants és, e és dat a vosaltres que  
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Lv 11,35  serà inmunde. 35 E qualque cose  dels morts de aquells serà tochada serà  
Lv 11,46  jo sóm sant. 46 »Aquesta és la lig  dels animals e de las voletaries e de  
Lv 13,4  carn no serà ensathada e la color  dels pèls no serà mudade, prenga lo  
Lv 13,12  tro als peus, e açò serà a vista  dels ulls del prevere, 13 e veurà lo  
Lv 14,5  vermell e hisop. 5 E degoll un  dels ocells en un vaxell de terra sobre  
Lv 14,13  pertanyen lo sacrifici, car sant  dels sants és. 14 »E pendrà lo prevere de  
Lv 14,22  e II tortres o II polls de colom,  dels quals sia la un per peccat e l’altre 
Lv 14,30  devant Déu; 30 e de las tortres e  dels colomins oferrà 31 un per la colpa e  
Lv 15,30  del tabernacle del testimoni, 30  dels quals la u oferrà per peccat e l’  
Lv 15,33  e que soferen flux de sanch, e  dels hòmens que jauhen ab ellas. 16,Tit  
Lv 16,5  5 »E ell rebrà de tota la moltitut  dels fills d’Irrael II cabrits per peccat 
Lv 16,16  santuari de totas las inmundícies  dels fills d’Irrael e de lurs colpes e de 
Lv 16,19  a ell de totas las inmundícies  dels fills de Yrrael. 20 »E aprés que  
Lv 16,21  confessarà totas las iniquitats  dels fills de Yrrael e totas las colpes e  
Lv 16,27  que seran degollats per peccat e  dels quals és aportada la sanch en lo  
Lv 17,3  manà Déu dient: 3 »Qualquequal hom  dels fills d’Irrael que ociurà bou o  
Lv 17,5  sacrificis e dons los sacerdots  dels fills d’Irrael, los quals ociuran en 
Lv 17,8  dix: Hom de la casa d’Irrael e  dels stranys que palegrinegen ab vosaltres 
Lv 18,17  no descobriràs, de las fillas ni  dels fills de aquella no prengues per ço  
Lv 19,2 dient: 2 –Parle a tota la coŀlecció  dels fills d’Irrael e diràs a ells: »Siau 
Lv 20,2  diràs als fills d’Irrael: »[*] e  dels stranys qui habiten en Yrrael, si  
Lv 21,22  al ceu Déu. 22 Mengeran, emperò,  dels pans que són oferts en lo santuari.  
Lv 22,2  de aquells qui són consegrats  dels fills d’Irrael per ço que no  
Lv 22,10  coses santifichades, car viande és  dels preveres; [*] ni lo logater no  
Lv 22,13  dementre era poncella, mengerà  dels menjars de son pare. Negun hom strany 
Lv 22,15  las coses santifichades  dels fills d’Irrael que oferiren al  
Lv 22,18 Yrrael: »Hom de la casa d’Irrael e  dels stranys qui habiten entre vosaltres  
Lv 22,32 per ço que jo sia santifichat enmig  dels fills de Yrrael, car jo sóm lo Senyor 
Lv 23,6  aquell matex mes és la sollemnitat  dels pans alizos, e menjareu pa alís per  
Lv 23,34 de aquest mes cetè seran las fèries  dels Tabernacles per VII dies a nostro  
Lv 24,6  XII pans, cascú de II desenes, 6  dels quals metràs VI sobre la taula que és 
Lv 24,9  aquells en loch sant, car sant  dels sants és dels sacrificis del Senyor  
Lv 24,9  loch sant, car sant dels sants és  dels sacrificis del Senyor en perdurable  
Lv 25,15  d’ell, 15 e segons compte  dels fruyts vena a tu. 16 E aytant com més 
Lv 25,16  menys compenseràs, e lo temps  dels fruyts venan a tu. 17 Negun de  
Lv 25,19  19 e derà la terra son fruyt,  dels quals menjareu entrò a sadollament, e 
Lv 25,33  torneran a ells, car las casas  dels levins que fora las ciutats són lurs  
Lv 25,37  usura a ell, ne la sobreabundància  dels fruyts no ratendràs. 38 Jo sóm lo  
Lv 25,45  que són entorn vosaltres, 45 e  dels stranys qui palegrinegen entre  
Lv 25,46 empertostemps. E los frares vostres  dels fills d’Irrael no opremau per vostre 
Lv 25,47  pobresa e vendrà si matex a algú  dels stranys o dels palegrins qui stan  
Lv 25,47  si matex a algú dels stranys o  dels palegrins qui stan entre vosaltres,  
Lv 25,50 la qual serà venut segons lo nombre  dels anys, e sia comptat per any segons  
Lv 26,8  e C de vosaltres perseguiran XM  dels stranys, e cauran vostros enamichs  
Lv 26,35  car vosaltres sereu 35 en la terra  dels hosts; e reposerà en los dissaptes de 
Lv 27,18  la moneda segons los romanents  dels anys qui són romazos entrò en l’any  
Lv 27,28  concegrada una vegade, serà sant  dels sants al Senyor. 29 E tota  
Ex 8,23  entre lo meu poble e al teu, car  demà serà aquest senyal”. 24 [*] e vénch  
Ex 9,5 als fills d’Irrael.” 5 E digas que  demà farà nostro Senyor aquesta maravella. 
Ex 9,18  vols lexar anar? 18 Jo faré ploura  demà en aquesta hora molta pedra, que no  
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Ex 10,4  no’ls vols lexar anar, jo amanaré  demà legostas en la tua terra 5 que  
Ex 13,14  14 E quant ta demanarà ton fill,  demà o l’altre, e dirà: “Què és açò?”,  
Ex 16,23  Senyor. Tot ço que haveu a fer  demà feu-ho vuy, e ço que deveu cuynar  
Ex 16,23 feu-ho vuy, e ço que deveu cuynar  demà cuynau-ho vuy, e tot l’alre stojau 
Ex 17,9  e ix a combatre quantre Amalech  demà, e jo seré a la sima del munt e hauré 
Ex 19,10  –Vé al poble e sacrifíchan vuy e  demà, e renten lurs vestidures, 11 e sían  
Ex 34,2  que trenquist. 2 Sies aparellat  demà que munts tantost al munt de Sinaý. E 
Ex 8,10  en lo flum. 10 E ell respòs:  –Demà. E ell dix: –Segons la tua paraula  
Ex 11,2  als fills de Yrrael, que l’hom  deman a son amich, e la fembra a sa veÿna, 
Ex 18,15 -li Moysès: –Lo poble ve a mi qui  demana sentència de Déu, 16 e si’ls sdevé 
Ex 3,22  axireu no axireu buyts, 22 mas  demanarà la fembra a sa veÿna e a sa hosta 
Ex 13,14  rembràs ab preu. 14 E quant ta  demanarà ton fill, demà o l’altre, e  
Ex 21,30  per scapar sa vida ço que hom li  demanarà. 31 E si fer en lo corn fill ni  
Ex 22,14  bístia, aquell ho smenarà. 14 »Qui  demanarà a son proÿsme de aquestas coses a 
Ex 12,35 manat per Moysès e Aron, ço és, que  demanaren als egipcians vexells d’or e d’ 
Ex 10,11  a nostro Senyor, car açò  demanes. E sempre fóran gitats de la cara  
Ex 9,13  a Moysès e dix-li: –Leva’t  dematí e stà devant Farahó, e diràs-li:  
Ex 23,28  los costats, 28 e manaré devant tu  dementre que reposeràs l’aveu e la por al 
Lv 22,13  son pare, axí com havia acostumat  dementre era poncella, mengerà dels  
Ex 25,40  lo axemplar que a tu en lo munt és  demostrat. 26,Tit Capítol XXXI 1 »Lo  
Ex 26,30  lo aximpli que a tu al munt és  demostrat. 31 »E feràs vela de jassint e  
Ex 36,16  16 E ajustaren V dejús e altres V  demunt. 17 E féu L ances en la vora [*] de 
Lv 1,7 e sotsmetran a l’altar foch bestit  demunt la lenya, 8 e poseran dessús los  
Lv 2,6  aquella manudament e scamparàs  demunt oli. 7 »E si la prasentalla serà de 
Lv 2,15  a nostro Senyor. 15 E scamparàs  demunt oli e encens porteràs demunt, car  
Lv 2,15  demunt oli e encens porteràs  demunt, car oferta de nostro Senyor és; 16 
Lv 3,5  açò fassa perfum sobre l’altar,  demunt la lenya, e lo foch dejús posat, en 
Lv 4,26  26 E lo sèu d’ell perfumarà  demunt la ara axí com lo perfum se fa per  
Lv 7,4  4 e abdosos los ronyons, e lo sèu  demunt ells, e la tela e aquell del fetge  
Lv 8,7 lo braguer, e vestí a ell lo pali e  demunt li donà lo ephot, 8 [*] e ab  
Lv 11,34  que menjareu, si serà gitada aygüe  demunt ells seran no nèdeus, e tota cose  
Lv 27,15  la quinta part de la stimació  demunt e haurà aquella casa. 16 »E si  
Lv 14,36  36 E lo prevere manarà a ell que  deneig totas las universes coses de la  
Ex 29,36  altar quant segraràs la hòstia del  denejament, e untar-l’has en  
Lv 1,4  e serà plasent e profitarà al  denejant seu. 5 E si sacrificarà vadell  
Ex 29,36  die per lo peccat. Cascun die  denejaràs l’altar quant segraràs la  
Ex 29,37 l’has en santificació. 37 VII dies  denejaràs l’altar, e’l santificaràs, e  
Ex 21,24  ànima per ànima, 24 ull per ull,  dent per dent e mà per mà, peu per meu, 25 
Ex 21,24 per ànima, 24 ull per ull, dent per  dent e mà per mà, peu per meu, 25 cremar  
Ex 21,27  l’ull que li ha tret; 27 e si la  dent li arrancha a son servent o serventa, 
Lv 24,20  per trenchadura, ull per ull,  dent per dent; aytal màcula com ell ferà,  
Lv 24,20  trenchadura, ull per ull, dent per  dent; aytal màcula com ell ferà, aytal li  
Lv 5,1 e hu viu e hy fou concent, si no ho  denunciarà portarà la sua iniquitat. 2 »La 
Ex 19,3 li: –Açò diràs a la casa de Jacob e  denuncieràs als fills d’Irrael: 4  
Lv 12,2  per VII dies, entorn los dies del  departiment de las mèstrues; 3 e en lo die 
Ex 11,7  sapiau com per grans miracles Déu  depertex los egipcians dels fills d’  
Ex 14,21  stès Moysès la mà sobre la mar,  depertí-la nostro Senyor e féu gran vent 
Lv 9,21 pits d’aquells e las cames dretas,  depertí Aron e alsà-ho devant Déu axí  
Lv 10,14  pits que és ofert e la cama qui és  depertida menjareu en lo loch munde tu e  
Lv 11,3  de la terra: 3 tot aquell qui ha  depertida la ungle e que remuch menjareu.  
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Lv 11,26  animal que hage ungle mas no serà  depertida ne no remuguerà, serà inmunde, e 
Lv 13,45  sacerdot, 45 haurà se vestimenta  depertida e irà ab lo cap nuu e la  
Lv 14,48  en la casa e veurà la lebrozia  depertida de la casa, aprés que la haurà  
Lv 15,19  flux de sanch al cap del mes, sia  depertida per VII dies. 20 E tothom qui  
Lv 7,34 pits de la alsadura e la cama de la  depertidura apartaràs als fills d’Irrael  
Ex 8,23  enmig de la terra; 23 e posaré  depertiment entre lo meu poble e al teu,  
Lv 15,21 dormirà o ciurà en los dies del seu  depertiment serà ensutzat. 22 E qui  
Ex 36,35  de obre polida fort diversa a  depertir, 36 e IIII colones de fust de  
Lv 9,13  lo holocaust. 13 E aperallaren  depertir ell per membres ab lo cap e  
Ex 13,12 pares, e com la t’haurà donada, 12  depertiràs la volataria a nostro Senyor i  
Lv 2,6  ço és a saber, meyns de levat, 6  depertiràs aquella manudament e scamparàs  
Ex 39,28 de jacint e de porpre e de vermelló  depertit per art [*], axí com Déu manà a  
Lv 5,19  a ell, 19 car per error s’era  depertit del Senyor. 6,Tit  1 E parlà  
Lv 7,10 res, a tots los fills d’Irrael sia  depertit per agual masura. 11 »Aquesta és  
Lv 13,3  e segons l’arbitre d’aquell serà  depertit. 4 »Mas si serà luent e blancha  
Lv 13,44 home serà tochat de lebrozia e serà  depertit de l’arbitre del sacerdot, 45  
Lv 20,24  Jo sóm Senyor Déu vostro, qui he  depertits vosaltres de tots los altres  
Lv 20,26  jo sóm sant. Jo sóm Senyor qui he  depertits a vosaltres de tots los pobles  
Lv 20,25 altres pobles; 25 donchs, vosaltres  depertiu a vosaltres bístie nèdea de no  
Ex 15,7  e en la moltitut de la tua glòria  deposist los meus enamichs. Trematist la  
Ex 20,12 sobre la terra que nostro Senyor ta  derà. 13 »No auciuràs. 14 »No hauràs afer  
Ex 30,14  al nombre de XX anys del poble  derà preu. 15 Lo rich no ajustarà a la  
Lv 20,2  qui habiten en Yrrael, si algú  derà de la sua sament a la ýdola de  
Lv 25,19 en la terra sens neguna pahor, 19 e  derà la terra son fruyt, dels quals  
Lv 26,4  pluja en son temps, 4 e la terra  derà son germinament, e los arbres seran  
Lv 26,20  vostra fortsa. E vostre terra no  derà son blat ni los arbres lur fruyt. 21  
Lv 27,5  serà de V anys tro a XX, lo mascle  derà XX cicles, e la fembra, X. 6 E si és  
Lv 27,6 és de I mes tro a V anys, lo mascle  derà V cicles, e la fembra, III. 7 E de  
Lv 27,7  7 E de XXXX anys amunt, lo mascle  derà XV cicles, e la fembra, X. 8 E si  
Ex 22,29  Lo primer nat de tos fills ma  deràs, 30 e de bous e de ovellas axí matex 
Ex 34,20  l’aze rembràs ab ovella, e si no  deràs preu per ell, serà ocís. Lo primer  
Lv 18,21 mesclament de la tua sament. 21 »No  deràs de la tua sament [*] concegrada a la 
Lv 25,37  puga viura ton frare ab tu. 37 No  deràs la tua moneda ab usura a ell, ne la  
Lv 14,34  en la terra de Canahan, la qual jo  deré a vosaltres en possació, e daré plaga 
Ex 26,12  de la mitat d’ell cobriràs lo  derrer cap del tabernacle, 13 e I colzo  
Ex 29,26 ell. 26 E pendràs lo pits del moltó  †des que és suanat† Aron, e santificar-  
Lv 18,6  la sanch de son proÿsme per ço que  descobre la sua legesa. Jo sóm lo Senyor.  
Lv 20,21  de son frare cose no degude fa e  descobre la vergonya de son frare, e per  
Lv 21,10 e vestirà las santas vestidures, no  descobre lo ceu cap ne no squins las suas  
Lv 20,17  ço car la vergonya de sa germana  descobrí, e porteran la lur iniquitat. 18  
Lv 20,11  sa madrastre muller de son pare e  descobrirà la vergonya de son pare, muyren 
Lv 20,18  ab fembra qui ha de son temps e  descobrirà la sua letgeza e ella amostrerà 
Lv 20,19  açò ferà las vergonyas de sa carn  descobrirà, e abdosos porteran la lur  
Lv 20,20  de son frare e de son avonclo e  descobrirà la vergonya de son parentat,  
Lv 18,7 letgesa de ton pare e de ta mare no  descobriràs, car te mare és [*]. 8 »Ne  
Lv 18,8  car te mare és [*]. 8 »Ne  descobriràs la vergonya de la muller de  
Lv 18,11  engendrà ton pare e és sor tua, no  descobriràs. 12 »La vergonya de la sor de  
Lv 18,15 tu se conjuny en parentesch. 15 »No  descobriràs la vergonya de ta nora, car  
Lv 18,15  car muller és de ton fill, ne no  descobriràs la sua vergonya. 16 »No  
Lv 18,16 descobriràs la sua vergonya. 16 »No  descobriràs la vergonya de la muller de  
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Lv 18,17  la muller tua e de la sua filla no  descobriràs, de las fillas ni dels fills  
Lv 20,19  enmig de lur poble. 19 »E no  descobriràs las vergonyas de la germana de 
Ex 2,14 paor Moysès e dix: «Com és stat açò  descubert?» 15 E Farahó dix aquestas  
Ex 22,24  oyré lur crit, 24 e la mia fortsa  desdenyar-s’ha e faré-us [*] glay, e  
Lv 23,27  Senyor Déu a Moysès: 27 –En lo  desè die de aquest mes setè serà die de  
Lv 25,9  la botzina en lo setèn mes, en lo  desèn die del mes, car aquell jorn és  
Ex 29,40  al matí, altre al vespre, 40 e la  desena part de una fogassa untada ab oli  
Lv 5,11  II coloms, ofira per son peccat la  desena part de I efí, ço és, I cister, de  
Lv 6,20  lo die de la sua unció: oferran la  desena part d’un cister de cèmola en  
Lv 14,21 que prech per ell lo sacerdot, e la  desena part de la cèmola mesclade ab oli  
Lv 23,13  Senyor. 13 E oferreu ab ell II  desenes de cèmola mesclada ab oli en  
Lv 23,17  [*] pans de las promíssias, II  desenes de cèmola formentada, las quals  
Lv 24,5  d’ella XII pans, cascú de II  desenes, 6 dels quals metràs VI sobre la  
Ex 19,1 la terra de Egipte [*] venguéran al  deser de Sinaý 2 quant anaren en Ripidí  
Ex 3,1  sogre, sacerdot de Median, dins lo  desert, e vench al munt de [*] Horep. 2 E  
Ex 4,27  a Aron: –Vé a carrera a Moysès, al  desert. E ell anà allí a carrera al munt  
Ex 5,1 “Lexa mon poble que’m sacrifich al  desert.” 2 E ell respòs: –Qui és Senyor,  
Ex 7,16  Lexa lo meu poble que sacrifich al  desert, e no ho volguist fer tro ara.  
Ex 8,27  Déu nostro, axí com nos manà, al  desert. 28 E dix Farahó: –Jo lexaré a  
Ex 14,3  de Yrrael: “Costrets són en lo  desert e la mar los ha enclozos.” 4 E jo  
Ex 14,11 amanats que moríssem en aquest loch  desert? ¿Per què ho volguist axí fer, que  
Ex 15,22 pertiren de la Mar Roja e axiren al  desert de Suris. E anaren III dies per  
Ex 16,1 la moltitut dels fills d’Irrael al  desert de Sur, qui és entre Helim e Sinaý, 
Ex 16,3  manist de allà en aquest loch del  desert, perquè ocies tota la moltitut ab  
Ex 16,10  fills de Yrrael, reguardaren al  desert, e la glòria de nostro Senyor  
Ex 16,32  conègan lo pa que jo’ls nodrí al  desert quant fos trets de Egipte.” 33 E  
Ex 17,1  dels fills de Yrrael anaren al  desert de Sím per lurs statges, segons la  
Ex 18,5  sos fills e sa muller a Moysès, al  desert, a on era albergat prop lo munt de  
Ex 23,31  a la mar dels felisteus, e del  desert entrò al flum. E liuraré en vostras 
Lv 7,38  lurs oblacions al Senyor Déu en lo  desert de Sinaý. 8,Tit Capítol VIII 1 E  
Lv 16,10  aquell e lex anar aquell en lo  desert. 11 »E com açò serà fet, ofira lo  
Lv 16,21 lo cap de aquell, enviar-l’ha al  desert per la mà de algun hom, 22 e portar 
Lv 16,22 terra solitària, e serà lexat en lo  desert. 23 »E retornerà Aron en lo  
Lv 26,31  que las vostres ciutats tornaré en  desert e feré desert lo vostro santuari  
Lv 26,31  ciutats tornaré en desert e feré  desert lo vostro santuari axí que no rabré 
Ex 23,29 de I any per ço que la terra no sia  deserta e las bísties crèschan en quantre  
Lv 26,33 meu cultell, e serà la vostre terra  deserta e vostres ciutats despoblades. 34  
Lv 26,22  tornerà tot ço del vostro, e seran  desertas las vias vostres. 23 »E si axí no 
Lv 21,20 serà geperut o leganyós, o si haurà  desfeta en l’ull, o si serà ronyós o  
Lv 26,39  algú romandrà de vosaltres, seran  desfets per lurs peccats en la terra de  
Ex 2,22  de mon pare, ajudador meu, vina e  desliura’m de Farahó.» 23 E aprés molt  
Ex 2,25  25 e guardà los fills de Yrrael e  desliurà’ls. 3,Tit Capítol quart 1 E  
Ex 14,30 la part dreta e a la sinestra. 30 E  desliurà’ls nostro Senyor de la mà dels  
Ex 18,10  –Beneÿt sia nostro Senyor qui us  desliurà de la mà de Farahó e qui us  
Ex 18,10  de la mà de Farahó e qui us  desliurà de la mà dels egipcians lo seu  
Ex 2,19 diguéran: –Un home de Egipte nos ha  desliurades de la mà dels pastors, e pohà  
Ex 6,6  de Yrrael: “Jo sóm Senyor qui us  desliuraré de servitut e us desliuraré de  
Ex 6,6  qui us desliuraré de servitut e us  desliuraré de càrcer dels egipcians, i us  
Ex 3,10  ’t al rey Farahó per ço que  desliuras lo meu poble, ço és, los fills  
Ex 18,4  del meu pare, ajudador meu, m’ha  desliurat de glay de Farahó». 5 E vench  
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Ex 18,8  e que nostro Senyor los havia  desliurats e alegrats. 9 E alegrà’s Getró 
Ex 3,8  8 e [*] devall per ço que’ls  desliure de las mans dels egipcians e’ls  
Lv 14,53  lexat anar lo perdal volar al camp  desliure, adorerà per la casa e serà munde 
Ex 5,23  teu poble? Per què, Senyor, no’l  desliurist? 6,Tit Capítol VII 1 E dix  
Lv 8,20  entorn de l’altar. 20 E l’ariet  desmembrà per membres, e lo cap e la  
Lv 19,7  aquella aprés lo segon die, serà  desobadient e digne de impietat 8 e  
Lv 26,19  e donaré a vosaltres cel dur  desobre com a ferro e la terra d’aram, 20 
Lv 20,3 donà de la sua sament a Moloch e ha  desonrat lo santuari meu e ha ensutzat lo  
Lv 21,9  sacerdot serà presa en adulteri e  desonrerà a son pare, sia cremada per  
Lv 26,6  e dormireu e no serà qui us  despert, e levaré de la terra vostre malas 
Ex 38,24  e de bis. 24 Tot l’or qui fou  despès en la obra del santuari qui fou  
Ex 21,19  emperò que ell pach e que reta las  despesas que lo ferit hauria fetas e la  
Ex 21,8  han acostumat axir; 8 e si  desplau als ulls de son senyor a qui serà  
Lv 26,33  terra deserta e vostres ciutats  despoblades. 34 »E adonchs plaurà a la  
Lv 6,11 aquella prop de l’altar; 11 e puxs  despullarà’s aquests draps e vestir-se  
Ex 12,36  egipcians que los ho prestaren, e  despullaren los egipcians. 37 E anaren-  
Ex 3,22 heu sobre vostros fills e fillas, e  despullareu Egipte. 4,Tit Capítol quint 1  
Ex 15,9  si per aquell† pendré e †perí† las  despullas. La mia ànima serà complida, e  
Ex 32,25  25 E viu Moysès lo poble qui era  despullat, car havia’l despullat Aron,  
Ex 32,25  qui era despullat, car havia’l  despullat Aron, car no sabia la horresa, e 
Ex 7,25 sanch. 25 E foren complits VII dies  despuxes que nostro Senyor Déu hagué  
Ex 10,6  no ho viren tos pares ni tos avis  despuxs que nasquéran tro al die de vuy.”  
Lv 9,23  en lo tabernacle del testimoni, e  despuxs axiren e beneÿren lo poble. E  
Lv 13,56  sia cremada ab foch [*]. 56 E si  despuxs que la vestidura serà levade altre 
Ex 34,1  no la poràs. 34,Tit Capítol XXXX 1  »Despuys [*] talla II taulas de pedre a  
Ex 13,18 mas amanà’ls entorn per la via del  dessert qui és prop la Mar Roja. E los  
Ex 25,11  d’or bell dins e defora, e feràs  dessobre corona d’or entorn 12 e IIII  
Lv 4,10  de passifichament com ferà perfum  dessobre l’altar de l’holocaust. 11 E la 
Lv 6,12 dies al matí, e lo holocaust posat,  dessobre farà perfum del sèu dels  
Lv 9,12 qual ell buydà entorn de l’altar e  dessobre lo holocaust. 13 E aperallaren  
Ex 25,35  per sengles liris. 35 La sperulle  dessots II canons per III lochs, qui  
Ex 20,4  en tota semblansa qui és en lo cel  dessús e qui és en terra dejús, ni  
Ex 26,24  24 E seran ajustades dejús tro a  dessús, e un ajustament las tendrà totas;  
Ex 36,29  29 éran ajustades dejús tro a  dessús, e ensemps venían en un ajustament. 
Ex 39,21  tota de jacint, 21 e cabès  dessús e vora engir e entorn lo cabès  
Ex 40,17  sobre lo tabernacle e posà-hy  dessús cobriment, axí com nostro Senyor  
Ex 40,18  †en terra la carreta† e l’oracle  dessús. 19 E quant hach mesa l’archa en  
Ex 40,35  companyes; 35 e si penjava, staven  dessús en aquell loch. 36 E la nuu de  
Lv 1,8 bestit demunt la lenya, 8 e poseran  dessús los membres especejats, ço és a  
Lv 14,16  sinestre, 16 e banyerà lo ceu dit  destre en aquell e gitar-n’hi-ha VII  
Ex 10,5  terra, que res no aparega, mas que  destroesca ço que la pedre no destruý, e  
Ex 12,13  no haurà en vosaltres plaga qui us  destroescha quant feriré la terra de  
Ex 32,10  sa irescha quantre ells e que’ls  destroescha, e faré a tu en gran gent. 11  
Ex 34,13  jamés no faces amistat [*], 13 mas  destroex lurs ares e trencha lurs ymatges  
Ex 17,14  ho en las orellas de Josuè, car jo  destroviré la mamòria de Amalech dejús lo  
Lv 26,30  fills e de vostres fillas. 30 E  destroviré vostras altesas e trencharé  
Lv 11,35  que sia ferros de III peus, sia  destrovit e seran no nèdeus. 36 E las  
Ex 10,15  terra, e guastaren-ho tot; e fou  destroÿda tota la herba de la terra e los  
Lv 14,45  inmunde. 45 La qual mantinent sia  destroÿda e las suas parets e la sua fusta 
Ex 33,5  Una vegada pujaré enmig de tu e  destroyr-t’he. Ara posa ton altivesch  
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Ex 23,23  e lo cananeu [*] e lo gebuzeu; jo  destroyré per tu. 24 No adoreràs los lurs  
Lv 26,32 equí avant la odor de suavesa, 32 e  destroyré la vostra terra, e metran-s’  
Ex 33,3  dur cap, que per ventura jo no’l  destroýs en la carrera. 4 E oyí lo poble  
Ex 10,5  que destroesca ço que la pedre no  destruý, e reuran tos los arbres dels  
Ex 23,24  ni feràs lus obras, abans las  destruyràs e trencharàs las ymatges. 25 E  
Lv 21,7  prenguen per muller fembra vil ni  desvergonyada ni aquella que és rebujade  
Ex 28,26 la regió del sobremuscle e sguarden  detràs, 27 e II altres anells qui s’han a 
Ex 39,18  18 Aquestas axí staven bé devant e  detràs que lo sobremuscle e lo reonal  
Lv 11,21  irà sobre IIII peus e haurà longia  detràs per què saltarà sobre terra, 22  
Ex 26,24  ajustades [*] las II taulas que  deu hom posar als angles. 25 [*] 26 »E  
Lv 5,2  inmundància, mala és e ha peccat e  deu ésser lexada. 3 »E si algú tocharà la  
Lv 6,13  foch perdurable que null temps no  deu defallir en l’altar. 14 »Aquesta és  
Lv 7,25  25 e si algú menjarà lo sèu que  deu ésser ofert al Senyor Déu en ensens  
Lv 11,33  serà ensutzat, e per amor de assò  deu ésser trenchat. 34 Tots los menjars  
Lv 14,14  de la orella dreta d’aquell que  deu ésser mundat, e sobre lo polzo en la  
Lv 16,15  és de la sanch del toro, la qual  deu spergir en la †oració† de l’oracle.  
Lv 21,23 l’altar, per ço car màcula ha e no  deu menyspresar lo meu santuari. Jo sóm lo 
Lv 27,28  sia home o animal o camp, no’s  deu vendre ni’s pot rembre. E qualque  
Lv 27,33  santifichat al Senyor Déu e no’s  deu rembre. 34 Aquests són los manaments  
Ex 7,1  Senyor a Moysès: –Jo t’he stablit  déu de Farahó; Aron ton frare serà ton  
Ex 8,19  [*]: –Aquest és lo Déu del  déu de Farahó. E fou endureÿt lo cor de  
Ex 20,23 fareu devant Déu altar de argent ni  déu d’or; 24 de terra lo fareu e oferreu  
Ex 32,8  dit: “O Yrrael, aquest és lo teu  déu qui’t tregué de terra de Egipte!” 9 E 
Ex 32,31  poble que ha peccat e han fet  déu d’or, que tu los perdons aquest  
Ex 1,17  -la. 17 E las madrines teméran a  Déu e no féran lo manament del rey de  
Ex 1,21  21 car las madrinas teméran  Déu [*]. 22 E manà Farahó a tot lo poble e 
Ex 2,22 ’n altre que apellà Elítzer, e dix:  «Déu, pare de mon pare, ajudador meu, vina 
Ex 3,6  terra santa és. 6 E dix: –Jo sóm  Déu de ton pare, Déu de Abraam e Déu de  
Ex 3,6  6 E dix: –Jo sóm Déu de ton pare,  Déu de Abraam e Déu de Ysach e Déu de  
Ex 3,6  Déu de ton pare, Déu de Abraam e  Déu de Ysach e Déu de Jacob. E Moysès girà 
Ex 3,6  Déu de Abraam e Déu de Ysach e  Déu de Jacob. E Moysès girà’s, car no  
Ex 3,6  girà’s, car no gosava mirar ves  Déu. 7 E dix nostro Senyor: –Jo viu la  
Ex 3,12 fills de Yrrael de Egipte? 12 E dix  Déu: –Jo seré ab tu, e aquest senyal  
Ex 3,12  sacrificaràs en aquest munt a  Déu. 13 E dix Moysès a nostre Senyor: –Vet 
Ex 3,13  de Yrrael e dir-los-he: “Lo  Déu de vostres pares m’ha tremès a  
Ex 3,14  nom ha?”, què’ls diré? 14 E dix  Déu a Moysès: –Jo [*] qui sóm. [*] 15 [*] 
Ex 3,15  als fills de Yrrael: “Lo Senyor  Déu de vostres pares, Déu de Abraam e Déu  
Ex 3,15  “Lo Senyor Déu de vostres pares,  Déu de Abraam e Déu de Ysach e Déu de  
Ex 3,15  de vostres pares, Déu de Abraam e  Déu de Ysach e Déu de Jacob, m’ha tremès  
Ex 3,15  Déu de Abraam e Déu de Ysach e  Déu de Jacob, m’ha tremès a vosaltres.”  
Ex 3,16  de Yrrael, e diràs: “Lo Senyor  Déu de vostres pares m’és aparagut, Déu  
Ex 3,16  de vostres pares m’és aparagut,  Déu de Abraam e Déu de Ysach e Déu de  
Ex 3,16  m’és aparagut, Déu de Abraam e  Déu de Ysach e Déu de Jacob, e dix: Jo  
Ex 3,16  Déu de Abraam e Déu de Ysach e  Déu de Jacob, e dix: Jo vesitant vesite a  
Ex 3,18  e dir-li-has: “Lo Senyor,  Déu dels hebreus, nos apellà. Irem carrera 
Ex 3,18  per ço que sacrifiquem al Senyor  Déu.” 19 Mas jo sé que no us lexarà anar  
Ex 4,1  veu, mas diran: “No t’és aparegut  Déu.” 2 E dix-li nostro Senyor: –Què és  
Ex 4,5 dix-li: –Per ço que [*] lo Senyor  Déu de tos pares t’és aparagut, Déu de  
Ex 4,5  Déu de tos pares t’és aparagut,  Déu de Abraam e Déu de Ysach e Déu de  
Ex 4,5  t’és aparagut, Déu de Abraam e  Déu de Ysach e Déu de Jacob. 6 E dix [*]  
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Ex 4,5  Déu de Abraam e Déu de Ysach e  Déu de Jacob. 6 E dix [*] nostro Senyor:  
Ex 4,14  14 E fou irat nostro Senyor  Déu quantre Moysès e dix: –Aron, ton frare 
Ex 4,16  serà ta bocha, e tu seràs ço que a  Déu tany. 17 E prin aquesta verga en ta mà 
Ex 4,20 ’n en Egipte, e portava la verga de  Déu en la mà. 21 E dix-li nostro Senyor: 
Ex 4,22  lo poble. 22 E diràs [*]: “Açò diu  Déu: Lo meu fill primer Yrrael és. 23 Jo  
Ex 4,27 E ell anà allí a carrera al munt de  Déu [*]. 28 E comptà Moysès a Aron totas  
Ex 5,1 e diguéran-li: –Açò diu lo Senyor  Déu de Yrrael: “Lexa mon poble que’m  
Ex 5,3 no lexaré Yrrael. 3 E diguéran: –Lo  Déu dels hebreus nos apellà que anem a  
Ex 5,3  dies [*] e sacrifiquem al Senyor  Déu nostro per ço que no’ns sdevenga  
Ex 5,8 crídan e diuen: “Anem sacrificar al  Déu nostro!” 9 Opremeu-los a obrar, e  
Ex 6,3  a Abraam e a Ysach e a Jacob en  Déu totpoderós, en nom meu, e Adonay no  
Ex 6,7  us rembré en pobles, e seré vostro  Déu, e sabreu que jo sóm vostro Déu, e que 
Ex 6,7  Déu, e sabreu que jo sóm vostro  Déu, e que jo sóm Senyor qui us he trets  
Ex 6,28-29 de Egipte, [*] 28-29 [*] tot ço que  Déu los parlà. 30 E dix Moysès devant  
Ex 7,25 VII dies despuxes que nostro Senyor  Déu hagué farits los flums de Egipte.  
Ex 8,10  sàpies que negú no és axí com lo  Déu nostro, 11 e pertir-s’han las  
Ex 8,19  los encantadors [*]: –Aquest és lo  Déu del déu de Farahó. E fou endureÿt lo  
Ex 8,25  los: –Anau e sacrifichau al vostre  Déu en aquesta terra. 26 E dix Moysès: –No 
Ex 8,26  dels egipcians sacrificharem al  Déu nostro, [*] que colen los egipcians  
Ex 8,27 dies irem, e sacrificarem al Senyor  Déu nostro, axí com nos manà, al desert.  
Ex 8,28  per ço que sacrifiqueu al Senyor  Déu vostro [*]; mas que no aneu luny.  
Ex 9,1  e parla-li: “Açò diu lo Senyor  Déu dels hebreus: Lexa lo poble meu que’m 
Ex 9,20  morran.” 20 E aquell qui tembrà  Déu o la paraula de Déu féu fugir los seus 
Ex 9,20  qui tembrà Déu o la paraula de  Déu féu fugir los seus servents e lo  
Ex 9,21  la paraula de nostro Senyor  Déu lexà tots los seus servents als camps  
Ex 9,23  la mà al cel, e nostro Senyor  Déu donà trons e lamps e pedre en la terra 
Ex 9,29  per ço que sàpies que la terra de  Déu és, 30 car jo sé que tu ni tos  
Ex 9,30  sé que tu ni tos servents no temeu  Déu. 31 Encara lo li e l’ordi perdut és,  
Ex 9,35  lexà los fills de Yrrael, axí com  Déu havia manat per mà de Moysès. 10,Tit  
Ex 10,3  e diguéran: –Açò diu lo Senyor,  Déu dels hebreus: ¿Entrò a quant no us  
Ex 10,7  hòmens que sacrifiquen al Senyor  Déu lur. ¿No veus que parex Egipte? 8 E  
Ex 10,8  -vos-na e sacrificau al Senyor  Déu vostro. ¿Qui són aquells qui hy deven  
Ex 10,9  irem, car és festa del Senyor  Déu nostre. 10 E respòs Farahó: –No sia  
Ex 10,16  e dix-los: –Peccat he al Senyor  Déu vostro e’n vosaltres, 17 mas ara  
Ex 10,17  aquesta vegada e pregau al Senyor  Déu vostro que tolga de mi aquesta mort.  
Ex 10,19 adorà nostre Senyor. 19 E lo Senyor  Déu aportà un vent fort gran qui venia de  
Ex 10,25 doneràs a nós que oferiam al Senyor  Déu nostro? 26 Tot lo bestiar irà ab nós;  
Ex 10,26  coses que ops són devant lo  Déu nostro, e majorment que no sapiam aon  
Ex 11,4  als fills de Yrrael: –Açò dix  Déu a mi: “Anit entrerà en Egipte 5 e  
Ex 11,7  que sapiau com per grans miracles  Déu depertex los egipcians dels fills d’  
Ex 12,35  d’Irrael axí com nostro Senyor  Déu los havia manat per Moysès e Aron, ço  
Ex 13,5 mes de las novellas messas. 5 Quant  Déu vos haurà donada la terra del cananeu  
Ex 13,19  los fills de Yrrael e dix:  «Déu vos vesitarà; portau-vos-na los  
Ex 14,31 de la mar e la gran plaga que havia  Déu feta quantre ells, e temé lo poble a  
Ex 14,31  quantre ells, e temé lo poble a  Déu e cregué nostro Senyor Déu, e a Moysès 
Ex 14,31  poble a Déu e cregué nostro Senyor  Déu, e a Moysès lo seu servidor. 15,Tit  
Ex 15,2 és fet a mi en salut. Aquest és mon  Déu e [*]; Déu de mon pare, e jo axelsar- 
Ex 15,2  en salut. Aquest és mon Déu e [*];  Déu de mon pare, e jo axelsar-l’he. 3 E 
Ex 15,26  e dix: –Si ous la veu del Senyor,  Déu teu, e fas devant ell ço qui és dret,  
Ex 16,8  és vostre murmurament, mas quantre  Déu! 9 E dix Moysès a Aron: –Digues a l’  
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Ex 16,12  de pa, car jo sóm lo Senyor  Déu vostre.” 13 E fou fet vespre, e  
Ex 17,9  sima del munt e hauré la verga de  Déu en la mia mà. 10 E féu Josuè axí com a 
Ex 17,16 mà de nostro Senyor e la batalla de  Déu serà quantre Amalech per totas  
Ex 18,4  4 e l’altre Elièser –«Car lo  Déu del meu pare, ajudador meu, m’ha  
Ex 18,5  a on era albergat prop lo munt de  Déu, 6 e menà a Moysès e dix: –Jo, ton  
Ex 18,8  Moysès a son sogre tot ço que  Déu havia fet [*] als egipcians per amor  
Ex 18,9  ’s Getró de tots los béns que  Déu havia fets a Yrrael, per ço car lo  
Ex 18,12  de Yrrael que menjassen pa devant  Déu. 13 E en l’altre jorn sech Moysès que 
Ex 18,15  ve a mi qui demana sentència de  Déu, 16 e si’ls sdevé neguna contesa,  
Ex 18,16  e que’ls mostre los menaments de  Déu e las suas ligs. 17 E ell respòs: –No  
Ex 18,19  mas paraulas e mon concell, e serà  Déu ab tu: sias al poble en açò qui a Déu  
Ex 18,19  ab tu: sias al poble en açò qui a  Déu tany, e li comptes ço que Déu li diu,  
Ex 18,19 qui a Déu tany, e li comptes ço que  Déu li diu, 20 e mostre al poble ço de què 
Ex 18,21 lo poble hòmens poderosos i tements  Déu, en què sia veritat e aÿren avarícia,  
Ex 18,23 açò fas, compliràs los manaments de  Déu e poràs soferir los seus manaments, e  
Ex 19,3  regió del munt. 3 E Moysès pujà a  Déu, e nostro Senyor apellà’l al munt e  
Ex 19,4  4 “Vosaltres haveu vist què ha  Déu fet als egipcians, com vos he aportats 
Ex 19,17 quant los hach amenat Moysès devant  Déu del loch de las albergades, stiguéran  
Ex 20,2  coses o paraulas: 2 –Jo sóm  Déu teu qui’t traguí de terra de Egipte,  
Ex 20,5  adoreràs ni las colràs. Jo sóm ton  Déu fort, celós, qui conexaré la iniquitat 
Ex 20,7  7 »E no pendràs lo nom del teu  Déu en va, car nostro Senyor no haurà en  
Ex 20,7  mercè qui pendrà lo nom del Senyor  Déu seu en va. 8 »Remembre’t que  
Ex 20,10 lo VIIèn die és dissapte del Senyor  Déu teu; no feràs neguna obre tu ni ton  
Ex 20,20  al poble: –No us vullau tembre;  Déu vench per ço que us provàs e que la  
Ex 20,22  Yrrael: “Vosaltres haveu vist que  Déu del cel vos ha parlat. 23 No fareu  
Ex 20,23  vos ha parlat. 23 No fareu devant  Déu altar de argent ni déu d’or; 24 de  
Ex 21,6  franch 6 e oferrà’ls son senyor a  Déu, e ajustar-l’ha a la porta, e a las 
Ex 21,13  mas de ventura l’haurà trobat, o  Déu l’haurà aportat en sas mans, jo li  
Ex 22,28  -l’he [*]. 28 »No diràs mal de  Déu ni dels prínceps, ni no maleyràs ton  
Ex 23,17  aperrà tot mascle devant lo Senyor  Déu. 18 »No sacrificaràs de sobre levat  
Ex 23,19  casa porteràs en casa del Senyor  Déu teu. »E no couràs cabrit ab let de sa  
Ex 23,25  25 E servireu a nostro Senyor  Déu, que jo benehescha a tas personas e a  
Ex 24,1  E a Moysès dix así matex: –Munta a  Déu tu e Aron e Nadap e Abiüd e LXX dels  
Ex 24,2  de luny. 2 E sol Moysès muntà a  Déu, e aquells no s’hi acostaren ni lo  
Ex 24,3 totas las paraulas de nostro Senyor  Déu e tots los ajustaments, e tot lo poble 
Ex 24,3  a una veu: –Tots los manaments de  Déu farem. 4 E Moysès scriví totas las  
Ex 24,4 Moysès scriví totas las paraulas de  Déu, e levà’s matí e edifichà altar al  
Ex 24,5  e ells oferiren a nostro Senyor  Déu e ociéran hòstias passífiques, ço és,  
Ex 24,8 és la sanch de la covinensa que féu  Déu ab vosaltres sobre totas las tuas  
Ex 24,10 dels vells de Yrrael, 10 e viren lo  Déu de Yrrael, e staven sots sos peus,  
Ex 24,11 de Yrrael, e mès la sua mà e veeren  Déu e menjaren e beguéran. 12 E dix nostro 
Ex 24,13  ministre, e pujà Moysès al munt de  Déu, 14 e dix als vells: –Sperau-vos ací 
Ex 29,18  e odor molt suau e sacrifici de  Déu. 19 »E pendràs altre moltó e sobre lo  
Ex 29,45  dels fills de Yrrael e saré lur  Déu, 46 e sebran que jo sóm lo Senyor Déu  
Ex 29,46  46 e sebran que jo sóm lo Senyor  Déu d’ells qui’ls treguí de terra de  
Ex 29,46  entre ells, car jo sóm lo Senyor  Déu d’ells. 30,Tit Capítol XXXV 1 »E  
Ex 30,12  per lurs ànimas a nostro Senyor  Déu, e no haurà plaga en ells com seran  
Ex 31,3  3 e he’l complit de spirit de  Déu e de saviesa e d’enteniment e de  
Ex 31,17 entre mi e ells, car en VI dies féu  Déu lo cel e la terra e lo setèn die cessà 
Ex 31,18 éran de pedra, scritas ab lo dit de  Déu. 32,Tit Capítol XXXVIII 1 E viu lo  
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Ex 32,11  gent. 11 E Moysès orava lo Senyor  Déu e deya: –Senyor, per què yrexs la tua  
Ex 32,16 e de l’altre, 16 fetas de la mà de  Déu, e la scriptura de Déu era  
Ex 32,16  de la mà de Déu, e la scriptura de  Déu era entretellada en las taulas. 17 E  
Ex 32,27 E dix-los: –Açò diu nostro Senyor  Déu de Yrrael: “Pos lo baró lo cultell  
Ex 32,35  venjansa. 35 E ferí nostro Senyor  Déu lo poble per lo peccat del vadell que  
Ex 33,9  a la porta de la tenda, a parlava  Déu ab Moysès. 10 E vèyan-ho tots que la 
Ex 34,6  ell, ell dix: –Senyorador, Senyor  Déu misericordiós, piadós, sofirent e de  
Ex 34,14  Senyor e lo seu nom és gelós,  Déu és envejós. 15 No fasses amistat ni  
Ex 34,23  tot mascle teu devant lo Senyor  Déu d’Irrael totpoderós, 24 car quant jo  
Ex 34,24  que tu pugeràs devant lo Senyor  Déu teu [*]. 25 »[*] sacrificaràs sobre  
Ex 34,26  terra oferràs a la casa de Senyor  Déu teu. »No couràs cabrit ab let de sa  
Ex 34,29  per la companya de la paraula de  Déu. 30 E vaéran Aron e los de Yrrael la  
Ex 34,34  34 E quant intrava a nostro Senyor  Déu e parlava ab ell, levave’s lo vel  
Ex 35,1  –Aquestas coses són que ha manades  Déu fer: 2 “VI dies fareu obre. Lo setèn  
Ex 35,10  és savi, vinga e fassa ço que  Déu ha manat, 11 ço és a saber, tenda e  
Ex 35,29  per ço que féssan les obres que  Déu havia manadas per Moysès, e tots los  
Ex 36,1 [*] Bezelael e Holiap, hòmens a qui  Déu havia donada saviesa e enteniment que  
Ex 36,2  Moysès a ells e tot hom savi a qui  Déu havia donat saviesa e aquells qui de  
Ex 39,7  fills de Yrrael, axí com ho manà  Déu a Moysès. 8 E féu reonal de obra  
Ex 39,19  que no’s moguéssan, axí com manà  Déu a Moysès. 20 E féran gonella de  
Ex 39,24  feya son ministeri, axí com manà  Déu a Moysès. 25 E féran gonellas de bis  
Ex 39,28  depertit per art [*], axí com  Déu manà a Moysès. 29 E féran làmina de  
Ex 39,30  ab sàvena de jacint, axí com manà  Déu a Moysès. 31 E fon acabada la obra del 
Ex 39,31  los fills de Yrrael tot ço que  Déu havia manat a Moysès, 32 e oferiren lo 
Ex 39,42  axí com havia manat nostro Senyor  Déu. 43 E quant Moysès viu que tota la  
Ex 40,19  per ço que complís lo manament de  Déu. 20 E posà la taula en lo tabernacle  
Ex 40,25  l’encens de bonas odors, axí com  Déu havia manat a Moysès. 26 E posà la  
Ex 40,27 e sacrificis, axí com nostro Senyor  Déu havia manat a Moysès. 28 E lo labis  
Ex 40,30  axí com havia manat nostro Senyor  Déu a Moysès. 31 E †ragué† Moysès lo palau 
Ex 40,32  e la glòria de nostro Senyor  Déu complí lo tabernacle. 33 E no podia  
Ex 40,33 tot, e la magestat de nostro Senyor  Déu qui hy resplendia, car la nuu ho havia 
Ex 40,36  loch. 36 E la nuu de nostro Senyor  Déu hi era de die, e lo foch de nit, e  
Lv 1,17  holocaust e oferta de suau odor a  Déu. 2,Tit Capítol sagon 1 »La ànima quant 
Lv 2,16  car sacrifici és a nostro Senyor  Déu. 3,Tit Capítol terç 1 »E si  
Lv 3,16 n’ha perfum de suau odor al Senyor  Déu. Tot lo sèu serà de nostro Senyor. 17  
Lv 4,1  quart 1 E parlà nostro Senyor  Déu a Moysès e dix: 2 –Parla als fills de  
Lv 4,3  I vadell que sia net al Senyor  Déu. 4 E aportarà aquell a la porta del  
Lv 4,4 de aquell e degollar-l’ha devant  Déu. 5 E pendrà de la sanch del vadell e  
Lv 4,13  ço qui és quantre lo manament de  Déu, 14 e puxs entendrà son peccat, oferrà 
Lv 4,20 e preguen per ells los sacerdots, e  Déu serà perdonador. 21 Emperò lo vadell  
Lv 5,14  14 E parlà nostro Senyor  Déu a Moysès dient: 15 –Ànima con tractarà 
Lv 6,2  2 –Ànima qui peccarà e encontra  Déu negarà a son proÿsme alguna comanda  
Lv 6,8  Capítol VI 8 E parlà nostro Senyor  Déu a Moysès dient: 9 –Mana a Aron e a sos 
Lv 6,14  los fills de Aron devant lo Senyor  Déu e devant l’altar: 15 »Prenga lo  
Lv 6,19  19 E parlà nostro Senyor  Déu a Moysès dient: 20 –Aquesta és la  
Lv 6,25  los holocausts degollaràs devant  Déu, sant dels sants és. 26 E lo sacerdot  
Lv 7,20  que és oferta al Senyor  Déu, parirà de son poble. 21 »E qui  
Lv 7,25  sèu que deu ésser ofert al Senyor  Déu en ensens parirà del ceu poble. 26 »E  
Lv 7,29  sacrifici pacificable al Senyor  Déu, ofira ensemps son sacrifici [*]. 30  
Lv 7,30  com abdues las coses que oferran a  Déu seran consegrades, liura-ho al  
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Lv 7,34  fills de aquell en fur del Senyor  Déu, en ley perdurable a tot lo poble d’  
Lv 7,35  sos fills del sacrifici del Senyor  Déu en lo die que Moysès ordonà a ells en  
Lv 7,38  oferíssan lurs oblacions al Senyor  Déu en lo desert de Sinaý. 8,Tit Capítol  
Lv 8,21 ço car era holocaust de suau odor a  Déu, axí com havia manat a ell. 22 E  
Lv 8,27 quals com ho haguéssan alsat devant  Déu, 28 ell ho pres de las mans de aquells 
Lv 8,29  pres lo pits, e alsà aquell devant  Déu, de l’ariet de la consegració en part 
Lv 8,29 axí com havia manat a ell lo Senyor  Déu. 30 E pres l’ungüent de untadura e la 
Lv 8,35  observant las guardes del Senyor  Déu [*], e siau remembrants axí com a mi  
Lv 9,4  ab oli, car vuy aparrà a nós  Déu.” 5 E aportaren totas las coses que  
Lv 9,5  tota la moltitut devant lo Senyor  Déu, 6 dix Moysès: –Aquesta és la paraula  
Lv 9,21  depertí Aron e alsà-ho devant  Déu axí com manà Moysès. 22 E stès las  
Lv 9,23  lo poble. E aparech la glòria de  Déu a tota la moltitut. 24 E veus que foch 
Lv 9,24 moltitut. 24 E veus que foch axí de  Déu e devorà lo holocaust e lo sèu qui era 
Lv 9,24  viu açò, loaren a nostro Senyor  Déu e gitaren-se sobre lurs cares.  
Lv 10,6  cremament que cremà nostro Senyor  Déu; 7 mas vosaltres no axireu fora lo  
Lv 10,11  tots los meus furs que ha parlats  Déu a ells per mà de Moysès. 12 E parlà  
Lv 10,15 crema en l’altar sia elevat devant  Déu, e pertanyen a tu e a tos fills en lig 
Lv 10,15  perdurable, axí com manà lo Senyor  Déu. 16 E com Moysès serchàs entre  
Lv 10,19  vuy si plau devant los ulls de  Déu. 20 E com ho oyí Moysès, rabé la  
Lv 11,2  que he scrit per ço que sia vostro  Déu. Aquests són los animals que menjareu  
Lv 11,44  inmundes, 44 car jo sóm lo Senyor  Déu vostro. Siau sants, car jo sóm sant.  
Lv 12,1 Capítol XII 1 E parlà nostro Senyor  Déu a Moysès dient: 2 –Parla als fills d’ 
Lv 12,7  7 que ho ofira devant lo Senyor  Déu e prech per aquella, e axí serà  
Lv 14,1  XIIII 1 E parlà nostro Senyor  Déu a Moysès dient: 2 –Aquesta és la lig  
Lv 14,11  e totas aquestas coses devant  Déu, a la porta del tabernacle del  
Lv 14,12  e oferrà totas las coses devant  Déu. 13 E degollarà l’anyel allà on solen 
Lv 14,16  -ha VII vegades contra lo Senyor  Déu, 17 e l’oli que romandrà en la mà  
Lv 14,19  19 E pregarà per aquell devant  Déu e ferà lo sacrifici per peccat, e  
Lv 14,23  la porta del tabernacle [*] devant  Déu. 24 E pendrà lo prevera [*] del  
Lv 14,27 ceu dit dret e gitar-n’ha contre  Déu per VII vegades, 28 e tochar-n’ha  
Lv 14,29  a perdonar sobre ell devant  Déu; 30 e de las tortres e dels colomins  
Lv 15,1  Capítol XV 1 E parlà nostro Senyor  Déu a Moysès e Aron dient: 2 –Parlau als  
Lv 15,14  II tortres o II colomins, e devant  Déu ell vindrà a la porta del tabernacle  
Lv 15,15  e preguerà per aquell devant  Déu, e serà mundat del flux de la sua  
Lv 15,30 preguerà lo prevera per ella devant  Déu e per la mundícia del ceu flux. 31 »E  
Lv 16,7 7 E ferà star los II cabrits devant  Déu a la porta del tabernacle del  
Lv 16,8 8 e poserà sorts sobre cascun: un a  Déu, e l’altre a cabrit «na trematran». 9 
Lv 16,9 Aron aquell qui serà axit en sort a  Déu per peccat, 10 e l’altre cabrit, viu  
Lv 16,10  l’altre cabrit, viu poserà devant  Déu, e fassa pregàries sobre aquell e lex  
Lv 16,14  dit e git-ne VII vegades devant  Déu devés lo propiciatori a orient. 15 »E  
Lv 16,34  ell féu axí com manà nostro Senyor  Déu a Moysès. 17,Tit Capítol XVII 1 E  
Lv 17,2 los: Aquesta és la paraula que manà  Déu dient: 3 »Qualquequal hom dels fills  
Lv 17,4  porta del tabernacle per oferta a  Déu, digne és de sanch quax axí com qui  
Lv 17,5  que sia santifichat nostro Senyor  Déu devant la porta del tabernacle del  
Lv 17,6  la sanch sobre l’altar de  Déu a la porta del tabernacle del  
Lv 17,9  del testimoni per ço que ofira a  Déu, l’home aquell serà tallat de son  
Lv 18,1  XVIII 1 E parlà nostro Senyor  Déu a Moysès dient: 2 –Parle als fills d’ 
Lv 18,2  e digues a ells: »Jo sóm Senyor  Déu vostro. 3 No fassau segons la costuma  
Lv 18,4  e anau en aquells. Yo sóm  Déu vostro. 5 »Guardau las mias ligs e los 
Lv 18,5  viure en aquells. Yo sóm lo Senyor  Déu. 6 »Negun hom no s’acost a la sanch  
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Lv 18,21  que no ensutzes lo nom del Senyor  Déu teu. Jo sóm Senyor. 22 »Ab mascle no  
Lv 18,30  en ells, car jo sóm lo Senyor  Déu vostro. 19,Tit Capítol XVIIIIº 1 E  
Lv 19,2 »Siau sants car jo sóm sant, Senyor  Déu vostro. 3 »E cascú de vosaltres tema  
Lv 19,3  meu dissapte, car jo sóm lo Senyor  Déu vostro. 4 »No us convertiau a ýdola ne 
Lv 19,4  a vosaltres, car jo sóm lo Senyor  Déu vostro. 5 »Si degollareu sacrifici de  
Lv 19,8  sua iniquitat, car lo santuari de  Déu ensutze, per la qual cose aquella  
Lv 19,10  e als palegrins. Jo sóm lo Senyor  Déu vostro. 11 »No feràs furt. No mentiràs 
Lv 19,12  nom ni ensutzeràs lo nom del teu  Déu, car jo sóm Senyor. 13 »No feràs  
Lv 19,14  fer mal, mas tembràs lo Senyor ton  Déu, car jo sóm Senyor. 15 »No fasses ço  
Lv 19,25  que porteran. Jo sóm lo Senyor  Déu vostro. 26 »No menjareu carn ab sanch. 
Lv 19,30  lo meu santuari. Jo sóm lo Senyor  Déu vostro. 31 »No declineu a imatges e ab 
Lv 19,31  per aquells. Jo sóm lo Senyor  Déu vostro. 32 »Devant lo cap chanut te  
Lv 19,32  de vells e tem lo Senyor ton  Déu. Jo sóm Senyor. 33 »Si haurà hom  
Lv 19,34  terra de Egipte. Jo sóm lo Senyor  Déu vostro. 35 »No fassau falcia en juý,  
Lv 19,36  vostro cister leyal. Jo sóm Senyor  Déu vostro, qui us aduguí de terra de  
Lv 19,37  e feu aquells. Jo sóm lo Senyor  Déu vostro. 20,Tit Capítol XX 1 E parlà  
Lv 20,1  Capítol XX 1 E parlà nostro Senyor  Déu a Moysès dient: 2 –Açò diràs als fills 
Lv 20,7  siau sants car jo sóm sant, Senyor  Déu vostro. 8 »Guardau los meus manaments  
Lv 20,8 e feu aquells, car jo sóm lo Senyor  Déu qui us santifich. 9 »Qui maleyrà son  
Lv 20,24  de let e de mel. Jo sóm Senyor  Déu vostro, qui he depertits vosaltres de  
Lv 21,1  Capítol XXI 1 E dix nostro Senyor  Déu a Moysès: –Parla als sacerots fills de 
Lv 21,6 tallements, 6 car sants seran a lur  Déu e no ensutzen lo nom d’ell, e lo  
Lv 21,6 perfum del Senyor e’ls pans de lur  Déu ofiren, e per amor d’assò seran  
Lv 21,7  car ell és concegrat al Senyor  Déu ceu 8 e ofer los pans de proposició.  
Lv 21,12  car l’oli de la unció santa del  Déu ceu és sobre ell. Jo sóm lo Senyor. 13 
Lv 21,15  la sua gent, car jo sóm lo Senyor  Déu qui santifich a ell. 16 E parlà nostro 
Lv 21,17  màcula, no ofira los pans al ceu  Déu, 18 ni no s’acost al ceu ministeri si 
Lv 21,21  sacrifici al Senyor ni pans al ceu  Déu. 22 Mengeran, emperò, dels pans que  
Lv 22,8  en aquellas. Jo sóm lo Senyor  Déu. 9 »Guardau los meus manaments per ço  
Lv 22,17  XXII 17 E parlà nostro Senyor  Déu a Moysès dient: 18 –Parle a Aron e a  
Lv 22,21  qui oferrà sacrifici pacificable a  Déu, o oferrà sos vots [*], axí de bous  
Lv 22,25 de l’strany no ofirau pa al Senyor  Déu vostro, o qualque cose volran donar  
Lv 22,26  aquella. 26 E parlà nostro Senyor  Déu a Moysès dient: 27 –Bous e ovellas e  
Lv 22,30 e’n l’altre die. Jo sóm lo Senyor  Déu. 31 »[*] 32 No ensutzeu lo meu nom  
Lv 22,32  de Yrrael, car jo sóm lo Senyor  Déu que us santifich, 33 que us he aduyts  
Lv 22,33  per ço que fos a vosaltres en  Déu. Jo sóm lo Senyor Déu. 23,Tit  1 E dix 
Lv 22,33  vosaltres en Déu. Jo sóm lo Senyor  Déu. 23,Tit  1 E dix nostro Senyor Déu a  
Lv 23,1  Déu. 23,Tit  1 E dix nostro Senyor  Déu a Moysès: 2 –Digues als fills d’  
Lv 23,2 Irrael: »Aquestas són las festas de  Déu las quals apellareu santas: 3 »VI dies 
Lv 23,8  8 mas ofarreu en foch sacrificis a  Déu per VII dies, e lo die VIIè serà colt  
Lv 23,11  alcerà lo sacerdot la garba devant  Déu per ço que sia acceptable per  
Lv 23,11  que sia acceptable per vosaltres a  Déu. E en altre die del dissapte lo  
Lv 23,12  die que la garba se alcerà devant  Déu I moltó de I any en presentalla a  
Lv 23,14  que portareu lo sacrifici a vostre  Déu. Manament és perdurable en totas  
Lv 23,20 ab los pans de las promícies devant  Déu, seran en ús d’aquell. 21 E apellareu 
Lv 23,22  cullir, car jo sóm lo Senyor  Déu vostro. 23 E parlà nostro Senyor a  
Lv 23,26  al Senyor. 26 E dix nostro Senyor  Déu a Moysès: 27 –En lo desè die de aquest 
Lv 23,28  ço que perdó a vosaltres lo Senyor  Déu vostro. 29 Tota ànima que no serà  
Lv 23,40  -vos-heu devant lo Senyor  Déu vostro. 41 E cantareu la sotlempnitat  
Lv 23,43  terra de Egipte. Jo sóm lo Senyor  Déu vostro. 44 E parlà Moysès als fills d’ 
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Lv 24,1  XXIIII 1 E dix nostro Senyor  Déu a Moysès: 2 –Mana als fills d’Irrael  
Lv 24,6  la taula que és molt pura, devant  Déu la stabliràs. 7 E sobre aquells  
Lv 24,7  pa en remebrament de sacrifici a  Déu. 8 »E cascun dissapte muderàs aquell  
Lv 24,8  dissapte muderàs aquell devant  Déu, e açò és fet manament als fills d’  
Lv 24,12  entrò que sabéssan què manaria  Déu que fos fet d’ell. 13 E parlà nostro  
Lv 24,13  d’ell. 13 E parlà nostro Senyor  Déu a Moysès 14 dient: –Fé anar lo  
Lv 24,15  d’Irrael: »Hom qui maleyrà son  Déu, aporterà son peccat, 16 e qui maleyrà 
Lv 24,16  flastomarà lo nom de nostro Senyor  Déu, sia mort de mort e sia opremut ab  
Lv 24,22  qui peccarà, car jo sóm lo Senyor  Déu vostro. 23 E Moysès dix totas aquestas 
Lv 25,1 Capítol XXV 1 E parlà nostro Senyor  Déu a Moysès en lo munt de Sinaý dient: 2  
Lv 25,17  mas cascú de vosaltres tema son  Déu, car jo sóm lo Senyor Déu vostre. 18  
Lv 25,17  tema son Déu, car jo sóm lo Senyor  Déu vostre. 18 »Feu los meus manaments e  
Lv 25,36 més que no li donist. Tem lo Senyor  Déu teu per ço que puga viura ton frare ab 
Lv 25,38  no ratendràs. 38 Jo sóm lo Senyor  Déu vostro qui aduguí a vosaltres de la  
Lv 25,38  de Canahan per ço que fos vostre  Déu. 39 »E si ton frare serà tochat de  
Lv 25,43  per poder, mas tem lo Senyor ton  Déu. 44 »Servents e serventas sían a  
Lv 26,1  Capítol XXVI 1 »Jo sóm lo Senyor  Déu vostro. No fessau a vosaltres ýdolas  
Lv 26,1 adoreu a ella, car jo sóm lo Senyor  Déu vostre. 2 Guardau lo meu dissapte e  
Lv 26,12  12 e jo iré entre vosaltres e saré  Déu vostro, e vosaltres sereu poble meu,  
Lv 26,13  poble meu, 13 car jo sóm lo Senyor  Déu vostro que aduguí a vosaltres de la  
Lv 26,44  ab ells, car jo sóm lo Senyor  Déu d’ells. 45 E remembrar-m’he del  
Lv 26,45 devant las gents per ço que fos lur  Déu. Yo sóm lo Senyor Déu. Aquests són los 
Lv 26,45  que fos lur Déu. Yo sóm lo Senyor  Déu. Aquests són los manaments e los juýs  
Lv 26,45  ligs las quals donà nostro Senyor  Déu entre si e los fills d’Irrael en lo  
Lv 27,1  XXVII 1 E parlà nostro Senyor  Déu dient a Moysès: 2 –Parle als fills d’ 
Lv 27,2  d’Irrael: »Home que ferà vot a  Déu e obliguerà la sua ànima, donerà lo  
Lv 27,11 animal inmunde no’s pot degollar a  Déu. E si algú fa vot de adur-ho devant  
Lv 27,14  la sua casa que la santificharà a  Déu, concidererà lo sacerdot aquella si és 
Lv 27,21 any jubileu, car santifichad serà a  Déu, e és possació concegrada, e pertany  
Lv 27,26  nats que pertanyen al Senyor  Déu negú no’ls pot santifichar ni  
Lv 27,28  serà stimat. 28 »Tot ço que a  Déu serà concegrat, sia home o animal o  
Lv 27,30  axí de blats com de fruyts, són de  Déu e en aquell són santifichats. 31 E si  
Lv 27,33  muderà serà santifichat al Senyor  Déu e no’s deu rembre. 34 Aquests són los 
Ex 36,34  de la un angle a l’altre, 34 e  deurà aquells forrellats, e féu los vazos  
Ex 36,36  e IIII colones de fust de setim, e  deurà-las ab los caps e féu los vazos d’ 
Lv 14,2  és la lig de lebrós com hom lo  deurà mundar: »Serà aduyt al prevere, 3 e  
Ex 26,32  del fust de setim. Aquellas seran  deurades e hauran los caps d’or, mas los  
Ex 25,11  d’ample [*] e mig d’altesa. 11 E  deurar-l’has d’or bell dins e defora,  
Ex 25,24 colzo, e d’alt I colzo e mig, 24 e  deurar-la-has ab or molt pur. E feràs  
Ex 26,29  a l’altre. 29 E aquellas taulas  deuraràs, e metràs-hi anells d’or per  
Ex 26,37  E las V colones del fust de setim  deureràs, e devant ellas aduran hom las  
Ex 30,5  forrellats de satim feràs e’ls  deureràs. 6 E poseràs l’altar quantre lo  
Ex 4,15 en la sua, e mostrar-vos-he què  deureu fer. 16 Ell parlarà per tu al poble 
Ex 4,17  prin aquesta verga en ta mà en què  deus fer los senyals. 18 E anà-sse’n  
Ex 12,12  bístia, e faré judicis en tots  déus de Egipte, que jo sóm Senyor. 13 E la 
Ex 18,11  conegut que és gran sobre tots los  déus, per ço car argullós havia stat  
Ex 20,3  la casa de servitut. 3 »No hauràs  déus stranys devant mi. 4 »No faces ymatge 
Ex 22,20  morrà. 20 »E qui sacrificarà los  déus stranys, sinó sol nostro Senyor,  
Ex 23,13  E no jurareu per lo nom dels  déus stranys ni no’ls oireu de vostra  
Ex 23,24  per tu. 24 No adoreràs los lurs  déus ni los colràs, ni feràs lus obras,  
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Ex 23,32  Tu no feràs fe ab ells ni ab lurs  déus; 33 ni no habitaran en la tua terra,  
Ex 23,33  ves mi si tu serviràs als lurs  déus, la qual cose ta seria gran scàndol.  
Ex 32,1  Aron e dix: –Leva’t e fé’ns  déus qui’ns vage devant, car no sabem què 
Ex 32,4  –O Yrrael, aquests són los teus  déus, qui’t traguéran de terra de Egipte! 
Ex 32,23  a mal; 23 e digueren-ma: “Fé’ns  déus qui’ns vàjan devant, car no sabem  
Ex 34,14 e lurs ýdolas. 14 »No vullas adorar  déus stranys. Nostro Senyor e lo seu nom  
Ex 34,15  quant hauran fornichat ab lurs  déus e hauran adorat lurs ymatges e menigs 
Ex 34,16  que ellas hauran fornicat ab lurs  déus e hauran adorat lurs ymatges, no  
Ex 34,17 no ensutzen tos fills. 17 »No feràs  déus fuzos en foch. 18 »Guardaràs la festa 
Lv 19,4  us convertiau a ýdola ne us fassau  déus fonadissos a vosaltres, car jo sóm lo 
Ex 28,27  quantre la cara de la juntura  deval, qui’s púschan adobar quant lo  
Ex 3,8  qui’ls mètan en obres, 8 e [*]  devall per ço que’ls desliure de las mans 
Ex 19,24  24 E dix-li nostro Senyor: –Vé e  devalla, e pujar-hi-has tu e Aron ab  
Ex 32,7 nostro Senyor a Moysès e dix: –Vé e  devalla, que lo teu poble ha peccat, que  
Ex 19,14  corn, adonchs pugen al munt. 14 E  devallà Moysès del munt al poble e  
Ex 19,20  e nostro Senyor li responia. 20 E  devallà nostro Senyor sobre lo munt [*] e  
Ex 19,25  que per ventura no’ls ocia. 25 E  devallà Moysès al poble e comptà’ls-ho  
Ex 32,15  parlat quantre lo seu poble. 15 E  devallà Moysès del munt, e portà II taulas 
Lv 9,22  e los holocausts pacificables,  devallà, 23 e intraren Moysès e Aron en lo 
Ex 34,5 taulas. 5 E quant nostro Senyor fou  devallat ab la nuu, stech Moysès [*] e  
Ex 2,5 luny e pensave’s aquesta cose. 5 E  devallava la filla de Farahó per ço que’s 
Ex 33,9 a la tenda de la covinensa. 9 [*] e  devallava una columpna de nuu, e stava a  
Ex 12,42  Senyor de Egipte. 42 E aquesta nit  dèvan guardar [*] los fills de Yrrael en  
Lv 6,20  de Aron e de sos fills la qual  dèvan oferir al Senyor en lo die de la sua 
Ex 2,18  lur bestiar. 18 E quant foren  devant [*] lur pare dix-los: –Per què  
Ex 3,21  21 E donaré gràcia en aquest poble  devant los egipcians, e quant axireu no  
Ex 4,21 maravellas que jo posí en ta mà fes  devant Farahó. E jo endureyré lo seu cor e 
Ex 4,30  havia ditas a Moysès e féu senyals  devant lo poble. 31 [*] e oÿren que nostro 
Ex 5,21 fet pudir la olor e la pudor nostra  devant Farahó e sos servents; haveu-los  
Ex 6,12  de sa terra. 12 E respòs Moysès  devant nostro Senyor: –Los fills d’Irrael 
Ex 6,30  Déu los parlà. 30 E dix Moysès  devant nostro Senyor: –No sé parlar [*].  
Ex 7,9  a Aron: “Prin ta verga e gita-la  devant Farahó”, e tornar-s’ha serp. 10  
Ex 7,10  havia manat, e gità Aron la verga  devant Farahó e sos servents, e tornà  
Ex 7,15 ell axirà a las aygües, i tu staràs  devant ell a la riba del flum, e portaràs  
Ex 7,20  sa verga e ferí l’aygüe del flum  devant Farahó e sos servents, e girà’s en 
Ex 8,20  a Moysès: –Leva’t matí e stà  devant Farahó quant irà a las aygües, e  
Ex 8,26 nostro, [*] que colen los egipcians  devant ells, allapidar-nos-han. 27 Nós 
Ex 9,8  del foch, e Moysès scampa-hu [*]  devant Farahó, 9 e sia la pols sobre tota  
Ex 9,11 11 E los encantadors no podien star  devant Moysès per las nafres que havían  
Ex 9,13  e dix-li: –Leva’t dematí e stà  devant Farahó, e diràs-li: “Açò diu lo  
Ex 10,18  aquesta mort. 18 E isqué Moysès de  devant Farahó, e adorà nostre Senyor. 19 E 
Ex 10,26 ungle de aquellas coses que ops són  devant lo Déu nostro, e majorment que no  
Ex 11,3  darà nostro Senyor gràcia al poble  devant los egipcians. E fou Moysès gran  
Ex 11,3 gran home e fort en terra de Egipte  devant los servents de Farahó e devant lo  
Ex 11,3  devant los servents de Farahó e  devant lo poble. 4 E dix Moysès als fills  
Ex 11,9 nós axirem defora. 9 E isqué Moysès  devant Farahó molt irat. E dix nostro  
Ex 11,10 las maravellas qui són stades ditas  devant Farahó, [*] e no lexà anar los  
Ex 12,36  36 e donà’ls nostro Senyor gràcia  devant los egipcians que los ho prestaren, 
Ex 13,21 solea. 21 E nostro Senyor anave’ls  devant a mostrar la via, de die en  
Ex 13,22 die, e de nit en semblansa de foch,  devant tot lo poble de Yrrael. 14,Tit  
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Ex 14,19  jo sóm Senyor [*] 19 [*] qui anava  devant las albergades de Yrrael. E anava  
Ex 15,26  la veu del Senyor, Déu teu, e fas  devant ell ço qui és dret, e obeyràs los  
Ex 16,9  fills de Yrrael: “Acostau-vos  devant nostro Senyor, car oÿt ha vostre  
Ex 17,5 5 E dix nostro Senyor a Moysès: –Vé  devant lo poble e pren ab tu los fills de  
Ex 17,6 -te’n, 6 car jo’t mostraré allí  devant tu la pedra de Horep, e feriràs  
Ex 17,6  lo poble. E féu-ho Moysès axí  devant los vells de Yrrael, 7 e apellà lo  
Ex 18,12  vells de Yrrael que menjassen pa  devant Déu. 13 E en l’altre jorn sech  
Ex 18,13  que jutjàs lo poble, qui stava  devant Moysès del matí tro al vespre. 14 E 
Ex 19,11  al terç die avellarà nostro Senyor  devant tot lo poble sobre lo munt de  
Ex 19,17  17 E quant los hach amenat Moysès  devant Déu del loch de las albergades,  
Ex 20,3 servitut. 3 »No hauràs déus stranys  devant mi. 4 »No faces ymatge en tota  
Ex 20,23  del cel vos ha parlat. 23 No fareu  devant Déu altar de argent ni déu d’or;  
Ex 23,15  quant axís de Egipte. E no aparràs  devant mi buyt. 16 »E la festa del mes de  
Ex 23,17  vegades l’any aperrà tot mascle  devant lo Senyor Déu. 18 »No sacrificaràs  
Ex 23,20 20 »Jo’t trematré mon àngel, e yrà  devant tu [*]. 21-22 [*] 23 »[*] e manerà  
Ex 23,27 de tos jorns. 27 »La mia por manaré  devant tu e auciuré tot lo poble a qui tu  
Ex 23,28  gitaràs los costats, 28 e manaré  devant tu dementre que reposeràs l’aveu e 
Ex 23,29  que tu intres. 29 »Jo los seré  devant de cara de I any per ço que la  
Ex 23,31  de la terra e los cessaré  devant vosaltres. 32 Tu no feràs fe ab  
Ex 24,7  carta de la covinensa e legí-la  devant tot lo poble, e ells diguéran: –Tot 
Ex 24,17  casi foch cremant sobre lo munt  devant los fills de Yrrael. 18 E intrà  
Ex 25,30  E posaràs sobre la taula pans [*]  devant mi tostemps. 31 »E feràs canalobres 
Ex 25,33  la obra de VI canons que partiran  devant l’asta, 34 mas en aquell canalobre 
Ex 26,15  15 »E feràs taulas qui stiguen  devant l’altar del tabernacle del fust de 
Ex 26,32  de bella vanetat, 32 e aparellaràs  devant IV colones del fust de setim.  
Ex 26,37  del fust de setim deureràs, e  devant ellas aduran hom las tendas, e  
Ex 27,21 sos fills que ella crem tro al matí  devant nostro Senyor. E serà perdurable la 
Ex 28,12 de Yrrael, e port Aron los lus noms  devant nostro Senyor sobre la un e l’  
Ex 28,29 quant intrerà al santuari, mamorial  devant nostro Senyor per tostemps. 30 E  
Ex 28,30  en lo pits de Aron quant intrerà  devant nostro Senyor, e porterà lo judici  
Ex 28,30  dels fills de Yrrael en son pits  devant nostro Senyor per tots temps. 31 »E 
Ex 28,35  quant intrerà e axirà del santuari  devant nostro Senyor e no muyra. 36 »E  
Ex 29,10  lurs mans, 10 ajusteràs lo vedell  devant lo tabernacle del testimoni, e Aron 
Ex 29,11  d’ell. 11 E sacrificar-l’has  devant nostro Senyor, prop la porta del  
Ex 29,23  dels pans alizos qui és posat  devant nostro Senyor, 24 e posar-ho-  
Ex 29,24  -los-has, e levaràs-los  devant nostro Senyor. 25 E pendràs totas  
Ex 29,26  Aron, e santificar-l’has alsat  devant nostro Senyor, e serà ta part. 27 E 
Ex 29,42  [*] del tabernacle del testimoni,  devant nostro Senyor, on stabliré quant  
Ex 30,2  de altesa, e los corns d’ell iran  devant. 3 E vestir-l’has d’or fort  
Ex 30,6  l’altar quantre lo vel qui és  devant l’archa del testimoni penjant,  
Ex 30,6  l’archa del testimoni penjant,  devant lo feristol qui és cubert a on te  
Ex 30,8  al vespre, cremarà ensens tostemps  devant nostro Senyor en vostres  
Ex 30,16 per ço que sia remembrament d’ells  devant nostro Senyor e hage mercè a las  
Ex 30,36  pólvora ben prima, posar-n’has  devant lo tabernacle del testimoni, e en  
Ex 32,1 –Leva’t e fé’ns déus qui’ns vage  devant, car no sabem què s’ha sdevengut a 
Ex 32,5  ho hach vist Aron, edifichà altar  devant ell, e cridà en alta veu e dix:  
Ex 32,6 e levaren-sa de menjar e ballaren  devant lo vadell. 7 E parlà nostro Senyor  
Ex 32,23  -ma: “Fé’ns déus qui’ns vàjan  devant, car no sabem què s’ha sdevengut a 
Ex 32,34 jo t’he parlat, e lo meu àngel irà  devant tu; mas jo vesitaré aquest peccat  
Ex 33,2  tua sament la daré.” 2 E trematré  devant tu l’àngel per ço que git lo  
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Ex 33,2  e amoreu e hateu [*] e gebuzeu  devant tu, 3 e intreràs en la terra a on  
Ex 33,12  ton nom”, e: “Has trobada gràcia  devant mi.” 13 Donchs, si he trobada  
Ex 33,13  13 Donchs, si he trobada gràcia  devant tu, mostre’m la tua cara per ço  
Ex 33,13  per ço que sàpia que trop gràcia  devant tu; guarda lo teu poble e aquesta  
Ex 33,14  E dix nostro Senyor: –La mia cara  devant tu és, e daré’t repòs. 15 E dix  
Ex 33,15  15 E dix Moysès: –Si tu no’ns vas  devant, no’ns tragues de aquest loch, 16  
Ex 33,16 ton poble, que hajam trobada gràcia  devant tu, si no vas ab nós per ço que  
Ex 33,17  faré, car has trobada gràcia  devant mi, e he’t conegut per ton nom. 18 
Ex 33,19 seré apellat en nom “Nostro Senyor”  devant tu, e hauré mercè a qui’m volré, e 
Ex 34,6  l[o] nostro Senyor, 6 e com passàs  devant ell, ell dix: –Senyorador, Senyor  
Ex 34,9  9 e dix: –Si he trobada gràcia  devant tu, Senyor, prech-te que vages ab 
Ex 34,11  jo t’he vuy manat. Jo gitaré vuy  devant ta cara lo amoreu e cananeu e  
Ex 34,20  de tos rembràs, e no aparràs buyt  devant mi. 21 »VI dies obreràs, al VIIè  
Ex 34,23  de l’any aperrà tot mascle teu  devant lo Senyor Déu d’Irrael totpoderós, 
Ex 34,24  tua terra, e mentre que tu pugeràs  devant lo Senyor Déu teu [*]. 25 »[*]  
Ex 35,12 12 e archa e [*] faristol e vel qui  devant li penig, 13 e taula ab forrellats  
Ex 35,20  la moltitut dels fills de Yrrael  devant Moysès, 21 e oferí fort humilment  
Ex 39,18  18 Aquestas axí staven bé  devant e detràs que lo sobremuscle e lo  
Ex 40,3 E posaràs en ell l’archa e lexaràs  devant ella lo vel. 4 E posaràs la taula  
Ex 40,5  or ab què’s sacrifica l’encens,  devant l’archa del testimoni. E posaràs  
Ex 40,6  a l’intrant del tabernacle. 6 E  devant aquella, l’altar de l’holocaust.  
Ex 40,19  l’archa en lo tabernacle, penjà  devant ella lo vel per ço que complís lo  
Lv 1,5  seu. 5 E si sacrificarà vadell  devant nostro Senyor, los fills de Aron  
Lv 1,5  -la entorn de l’altar qui és  devant la porta del tabernacle. 6 E [*]  
Lv 1,11  de l’altar qui guarda ves aguiló  devant nostro Senyor, e la sanch d’ell  
Lv 3,1  o sia famella, ofira lo pus net  devant nostro Senyor. 2 E pos la mà sobre  
Lv 3,7 e net ofert. 7 »E si oferran anyell  devant nostro Senyor, 8 posen la mà sobre  
Lv 3,8  lur sacrifici, e puxs degoll-lo  devant la tenda del tabernacle del  
Lv 3,9  la degolladura del pacifichament  devant nostro Senyor, e lo grex e la couha 
Lv 4,4  porta del tabernacle del testimoni  devant nostro Senyor e posarà la sua mà  
Lv 4,4 lo cap de aquell e degollar-l’ha  devant Déu. 5 E pendrà de la sanch del  
Lv 4,6 sanch e scampar-n’ha VII vegades  devant lo Senyor contra lo vel o la  
Lv 4,15  las mans sobre lo cap de aquell  devant lo Senyor, e com lo vadell serà  
Lv 4,15  e com lo vadell serà degollat  devant nostro Senyor, 16 lo prevere untat  
Lv 4,18 pos en los corns de l’altar qui és  devant nostro Senyor en lo tabernacle del  
Lv 4,24  -lo en lo loch on solen degollar  devant nostro Senyor los holocausts, car  
Lv 6,7  peccat. 7 E aquell prech per ell  devant lo Senyor e perdó en aquell per  
Lv 6,14  que deven ofarir los fills de Aron  devant lo Senyor Déu e devant l’altar: 15 
Lv 6,14  de Aron devant lo Senyor Déu e  devant l’altar: 15 »Prenga lo sacerdot I  
Lv 6,25 se oféran los holocausts degollaràs  devant Déu, sant dels sants és. 26 E lo  
Lv 7,30  la mà lo sèu e en l’altre lo pits  devant la porta del tabernacle, e com  
Lv 8,26  de la cistella del pa alís qui era  devant nostro Senyor; pa sens levat e I  
Lv 8,27  Los quals com ho haguéssan alsat  devant Déu, 28 ell ho pres de las mans de  
Lv 8,29  29 E pres lo pits, e alsà aquell  devant Déu, de l’ariet de la consegració  
Lv 8,31 –Coets las carns fora lo tabernacle  devant aquell e menjau-las aquí, e los  
Lv 9,2  sia munde e net, e ofira aquells  devant nostro Senyor. 3 E diràs als fills  
Lv 9,4  pacificament, e degollau aquells  devant lo Senyor en sacrifici de cascú, e  
Lv 9,5  loch, com stigués tota la moltitut  devant lo Senyor Déu, 6 dix Moysès:  
Lv 9,21  dretas, depertí Aron e alsà-ho  devant Déu axí com manà Moysès. 22 E stès  
Lv 9,22 com manà Moysès. 22 E stès las mans  devant lo poble e beneý’ls. E com hach  
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Lv 10,1  -hi foch e ancens, e oferiren  devant nostro Senyor foch strany, lo qual  
Lv 10,2  e cremà aquells, e foren morts  devant nostro Senyor. 3 E dix Moysès a  
Lv 10,3  en aquells qui s’acosten a mi, e  devant tot lo poble seré glorifichat. E  
Lv 10,4 ells: –Anau e preneu vostres frares  devant del santuari, e portau-los fora  
Lv 10,15  qui crema en l’altar sia elevat  devant Déu, e pertanyen a tu e a tos fills 
Lv 10,17  moltitut e que pregueu per aquells  devant nostro Senyor. 18 E no és aduyta la 
Lv 10,19 sacrifici per peccat e lo holocaust  devant lo Senyor, e a mi és sdevengut axí  
Lv 10,19  e mengé del sacrifici vuy si plau  devant los ulls de Déu. 20 E com ho oyí  
Lv 12,7  ho-ha al sacerdot 7 que ho ofira  devant lo Senyor Déu e prech per aquella,  
Lv 14,11  aquell e totas aquestas coses  devant Déu, a la porta del tabernacle del  
Lv 14,12 de l’oli, e oferrà totas las coses  devant Déu. 13 E degollarà l’anyel allà  
Lv 14,19  d’aquell. 19 E pregarà per aquell  devant Déu e ferà lo sacrifici per peccat, 
Lv 14,23  en la porta del tabernacle [*]  devant Déu. 24 E pendrà lo prevera [*] del 
Lv 14,29  del purificat a perdonar sobre ell  devant Déu; 30 e de las tortres e dels  
Lv 15,14  pendrà II tortres o II colomins, e  devant Déu ell vindrà a la porta del  
Lv 15,15  en holocaust e preguerà per aquell  devant Déu, e serà mundat del flux de la  
Lv 15,30  e preguerà lo prevera per ella  devant Déu e per la mundícia del ceu flux. 
Lv 16,2  qui és dedins de la claustre  devant la cuberta que cobre l’archa per  
Lv 16,7  sua. 7 E ferà star los II cabrits  devant Déu a la porta del tabernacle del  
Lv 16,10  10 e l’altre cabrit, viu poserà  devant Déu, e fassa pregàries sobre aquell 
Lv 16,14 bany son dit e git-ne VII vegades  devant Déu devés lo propiciatori a orient. 
Lv 16,30  mundement de tots vostros peccats:  devant nostro Senyor sereu mundats. 31 Lo  
Lv 17,5  sia santifichat nostro Senyor Déu  devant la porta del tabernacle del  
Lv 18,24  gents, las quals jo gitaré  devant lo vostro sguardament, 25 en los  
Lv 18,27  habitadors de la terra que foren  devant vosaltres e ensutzaren ella; 28 per 
Lv 19,14  14 No maleyràs lo sort ni poseràs  devant lo sech cose on se puga fer mal,  
Lv 19,22  per ella e per la colpa d’ella  devant lo Senyor, e serà reconciliada a  
Lv 20,17  letgeza fan, per què sien morts  devant lo poble, per ço car la vergonya de 
Lv 20,23  de las nacions las quals jo gitaré  devant vosaltres; totas aquestas coses  
Lv 22,3  Senyor al qual sia inmunde, perirà  devant lo Senyor. Jo sóm lo Senyor. 4  
Lv 23,11  11 E alcerà lo sacerdot la garba  devant Déu per ço que sia acceptable per  
Lv 23,12  en lo die que la garba se alcerà  devant Déu I moltó de I any en presentalla 
Lv 23,20  ab los pans de las promícies  devant Déu, seran en ús d’aquell. 21 E  
Lv 23,40  de torrent, e alegrar-vos-heu  devant lo Senyor Déu vostro. 41 E cantareu 
Lv 24,3  del testimoni, e Aron pos aquellas  devant nostro Senyor, e cremen del vespre  
Lv 24,4  que és molt pur posa ellas  devant lo Senyor. 5 »E pendràs cèmola e  
Lv 24,6 VI sobre la taula que és molt pura,  devant Déu la stabliràs. 7 E sobre aquells 
Lv 24,8 8 »E cascun dissapte muderàs aquell  devant Déu, e açò és fet manament als  
Lv 25,53  servits los anys, guarde’t que  devant tu no sia aflegit fortsadement ni  
Lv 26,7  vostros enamichs, e cauran a glay  devant vosaltres, 8 e V de vosaltres  
Lv 26,8  stranys, e cauran vostros enamichs  devant vosaltres a glay. 9 E jo vos  
Lv 26,17 contre vosaltres, e sereu consumats  devant vostros enamichs, e subjugar-vos  
Lv 26,37  Negú de vosaltres no goserà aturar  devant son enamich, 38 e perireu entre las 
Lv 26,45  aduguí a ells de terra de Egipte  devant las gents per ço que fos lur Déu.  
Lv 27,8  star a la dita stimació, staran  devant lo sacerdot, e segons que aquell  
Lv 27,11  Déu. E si algú fa vot de adur-ho  devant lo sacerdot, 12 lo qual jutge si és 
Ex 14,2  e la mar, quantre Belsafon.  Devant ell posareu las albergades sobre la 
Lv 19,32  Jo sóm lo Senyor Déu vostro. 32  »Devant lo cap chanut te levaràs, e honra  
Ex 34,29  de covinensa. 29 E quant Moysès  devellà del munt de Sinaý, tenia II taulas 
Ex 32,1  lo poble que Moysès sa trigava a  devellar del munt, ajustà’s quantre Aron  
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Ex 10,8 Déu vostro. ¿Qui són aquells qui hy  deven anar? 9 E dix Moysès: –Ab nostros  
Ex 18,20  de honrar, e la carrera per on  deven anar, e la obre que fassen. 21  
Ex 25,29  [*] encensers e anaps, en què  deven oferir los sacrificis, de or pur. 30 
Lv 6,14  del sacrifici e dels presents que  deven ofarir los fills de Aron devant lo  
Lv 16,4  són santas vestiduras las quals  deven ésser aportades com ell serà levat.  
Lv 17,5  del ceu poble. 5 E per amor d’açò  deven oferir sacrificis e dons los  
Lv 19,20  e seran abdosos †ajustats†; no  deven morir, †si bé† no serà francha, 21  
Ex 16,32  de aquella, e sia guardada en las  devenidores generacions per ço que conègan 
Lv 16,14  e git-ne VII vegades devant Déu  devés lo propiciatori a orient. 15 »E com  
Ex 16,23  a fer demà feu-ho vuy, e ço que  deveu cuynar demà cuynau-ho vuy, e tot  
Ex 25,3  las ofer. 3 Aquestas coses són que  deveu pendre: or i argent, aram e coure, 4 
Lv 11,13  aquestas són las voletaries que no  deveu menjar, e squivadores són a  
Lv 11,22  què saltarà sobre terra, 22 menjar  deveu, axi com és bruc segons son genus, e 
Lv 11,47  mon e lo no mon, e que sapiau què  deveu menjar e què deveu lexar. 12,Tit  
Lv 11,47 e que sapiau què deveu menjar e què  deveu lexar. 12,Tit Capítol XII 1 E parlà  
Lv 20,22  no us avorrescha la terra en què  deveu intrar e habitar. 23 No vullau anar  
Lv 23,4  festas del Senyor santas las quals  deveu colre en lur temps: 5 »En lo mes  
Lv 20,6  6 »E la ànima que’s declinerà als  devinadors e als stròlechs e fornicarà ab  
Lv 20,27  serà encantador e haurà spirit de  devinar, muyre de mort; ab pedres sían  
Ex 7,12  -se drachs, mas la verga de Aron  devorà los drachs d’ells. 13 E fou  
Lv 9,24  24 E veus que foch axí de Déu e  devorà lo holocaust e lo sèu qui era sobre 
Lv 26,16  car per vostros enamichs serà  devorade. 17 E posaré la mia faç contre  
Ex 5,19  d’Irrael [*], oÿren que hom los  deya: “No us minvarà hom res de las teulas 
Ex 12,33  lo poble de la terra yvàs, car  deya: «Tots morim!» 34 E aportà lo poble  
Ex 32,11  11 E Moysès orava lo Senyor Déu e  deya: –Senyor, per què yrexs la tua fortsa 
Ex 14,12  que parlàvem a tu en Egipte, e  dèyam: “Pertex-te de nós e serviam los  
Ex 5,13  de Egipte aproxulaven-los e  dèyan: –Compliu vostre obra tots dies axí  
Ex 5,14  palla! 14 E ferien lo poble [*] e  dèyan: –Per què no compliu la masura de  
Ex 15,21 [*] ab aldufs, 21 ab què cantaren e  dèyan: Cantem a nostro Senyor, car  
Ex 16,3  quantre Moysès e Aron [*], 3 e  dèyan: –Nós volguérem ésser morts per la  
Ex 12,32 sacrificar a nostro Senyor, axí com  dèyau de primer, e anau-vos-na e  
Ex 38,21  de Moysès, en las sirmònias dels  diaques per mà de Ytamar, fill del  
Lv 26,23  23 »E si axí no volreu rebre  diciplina mas ireu ab mi en duresa, 24 jo  
Ex 2,13 ’l en la arena. 13 E isqué l’altre  die e viu II hebreus qui’s barellaven, e  
Ex 4,10  bell parler de hir ne de l’altre  die ensà, pus que parles al teu servent,  
Ex 5,6 ’ls feu maltraura. 6 E manà aquell  die a sos majorsdòmens [*]: 7 –Vuymés no  
Ex 5,19  hom res de las teulas cascun  die”, 20 corregueren a Moysès e Aron, qui  
Ex 8,22  linatges [*]. 22 E feré aquell  die maravellas en la terra de Jassen en  
Ex 9,6  maravella. 6 [*] e en l’altre  die moriren tots los bestiars dels  
Ex 9,18  que no fou aytal en Egipte, del  die que fou edifichada entrò ara. 19  
Ex 10,6  avis despuxs que nasquéran tro al  die de vuy.” E girà’s Farahó e no’ls  
Ex 10,13  manà un vent cremant tot aquell  die e tota aquella nit, e al matí lo vent  
Ex 10,28 no veges la mia cara, que en aquell  die que a mi aparràs morràs. 29 Respòs  
Ex 12,3  de Yrrael e dieu-los: “Al Xèn  die de aquest mes cascú pendrà un anyell  
Ex 12,6  6 E stojar-l’heu tro al Xèn  die de aquest mes, e sacrificar-l’ha  
Ex 12,14 terra de Egipte. 14 E haureu aquest  die en remembrament e selebrar-l’heu  
Ex 12,15 dies menjareu lo pa alís; al primer  die no haurà levat en vostres cases, car  
Ex 12,15  ànima parirà de Yrrael, del primer  die tro al setè. 16 Lo primer die serà  
Ex 12,16  die tro al setè. 16 Lo primer  die serà sant e honrat de gran festa; lo  
Ex 12,16  e honrat de gran festa; lo VIIèn  die serà honrat axí matex; e no fereu en  
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Ex 12,17  que tany a menjar. 17 [*] e aquell  die trauré la host de Egipte, e guardareu  
Ex 12,17  host de Egipte, e guardareu aquest  die en vostras generacions per costum  
Ex 12,18  18 Lo primer mes, al XIIIIèn  die del mes, al vespre, menjareu pa alís,  
Ex 12,18  menjareu pa alís, e [*] al XXIèn  die de aquell mes, al vespre. 19 Per VII  
Ex 12,41  41 e açò complit, aquell matex  die isqué tota la host de nostro Senyor de 
Ex 12,51  manat a Moysès e Aron, 51 e en un  die tregué nostro Senyor los fills de  
Ex 13,3  poble: –Remembrau-vos de aquest  die en què isqués de Egipte e de la casa  
Ex 13,8  8 E comptaràs a ton fill aquell  die e diràs: “Açò és què’ns féu nostro  
Ex 13,21  ’ls devant a mostrar la via, de  die en columpna de núvol e de nit en  
Ex 13,22  ’ls fallí la columpna de núvol de  die, e de nit en semblansa de foch, devant 
Ex 14,30  de la mà dels egipcians aquell  die, 31 e víran los de Egipte morts a la  
Ex 16,1 qui és entre Helim e Sinaý, al XVèn  die del segon mes que axiren de Egipte.  
Ex 16,4  e culla cascú ço que’ls abast a I  die, per ço que’ls asaig si han la mia  
Ex 16,5 si han la mia lig o no, 5 e al VIèn  die cúllan-na al doble més que no  
Ex 16,16  aytant com li bast a menjar a I  die, una masura per cascun cap, segons lo  
Ex 16,22  lo qui restava al camp, 22 e al VI  die cullían-na al doble, II masures per  
Ex 16,27 hi trobarà hom. 27 E vench lo setèn  die, e isquéran alguns del poble per  
Ex 16,29  Senyor vos ha donat [*] al VIèn  die dobles menjars; cascú stiga en sa  
Ex 16,29 e negú no isca de son loch al VIIèn  die. 30 [*] 31 E apellaren los fills d’  
Ex 19,11  11 e sían aparallats al terç  die, car al terç die avellarà nostro  
Ex 19,11 aparallats al terç die, car al terç  die avellarà nostro Senyor devant tot lo  
Ex 19,15 dix-los: –Siau aparellats al terç  die, que no us acosteu a vostres mullers.  
Ex 19,16 mullers. 16 E era ja vengut lo terç  die e lo jorn se scalfava; comensaren los  
Ex 20,8  8 »Remembre’t que santifichs lo  die del dissapte. 9 VI dies obreràs; 10 lo 
Ex 20,10  9 VI dies obreràs; 10 lo VIIèn  die és dissapte del Senyor Déu teu; no  
Ex 20,11  qui és en ells, e posà en lo setèn  die, e per ço beneý nostro Senyor lo die  
Ex 20,11  e per ço beneý nostro Senyor lo  die del dissapte e santificà’l. 12 »Honra 
Ex 22,30  dies sia ab sa mare, e al VIIIèn  die lo retràs. 31 »Hòmens sants ma sareu.  
Ex 23,12  olivar. 12 »VI dies obreràs, e al  die VII reposaràs, per ço que rapòs ton  
Ex 24,16 cobrí’l la nuu VI dies, e al VIIèn  die apellà’l del mig de la calija. 17 E  
Ex 29,36 ells, 36 e oferràs un vadell cascun  die per lo peccat. Cascun die denejaràs l’ 
Ex 29,36  cascun die per lo peccat. Cascun  die denejaràs l’altar quant segraràs la  
Ex 29,38  en l’altar: II anyells cascun  die, 39 un al matí, altre al vespre, 40 e  
Ex 31,17  Déu lo cel e la terra e lo setèn  die cessà de la obre.” 18 E donà nostro  
Ex 32,28  de Moysès, e moriren en aquell  die XXIII milia hòmens. 29 E dix Moysès:  
Ex 32,30 donada benedicció. 30 E en l’altre  die parlà Moysès al poble: –Vosaltres  
Ex 32,34  vesitaré aquest peccat d’ells al  die de la venjansa. 35 E ferí nostro  
Ex 34,21  mi. 21 »VI dies obreràs, al VIIè  die de arar e de segar staràs. 22 »La  
Ex 35,2  2 “VI dies fareu obre. Lo setèn  die serà a vós [*], dissapte e repòs de  
Ex 35,2  Senyor; qui ferà obre en aquell  die serà ocís. 3 E no encendreu foch en  
Ex 35,3  encendreu foch en vostres cases lo  die del dissapte.” 4 E dix Moysès a tota  
Ex 36,3  Yrrael. E com ells stiguéssan tot  die en la obre, [*] al matí oferiren tots  
Ex 40,2 dix: 2 –En lo primer mes, al primer  die del mes, endressaràs lo tabernacle del 
Ex 40,15 primer mes, al segon any, al primer  die del mes, fou endressat lo tabernacle.  
Ex 40,36  nuu de nostro Senyor Déu hi era de  die, e lo foch de nit, e vèyan-ho los  
Lv 6,20  qual dèvan oferir al Senyor en lo  die de la sua unció: oferran la desena  
Lv 7,15  del qual ells menjaran en aquell  die, e no romanga de res alguna cose entrò 
Lv 7,16  sacrifici, semblantment en aquell  die sia menjada, e si alguna cose romandrà 
Lv 7,17  cose ne serà trobada en lo terç  die [*]. 18 [*] de las carns del sacrifici 
Lv 7,35  del sacrifici del Senyor Déu en lo  die que Moysès ordonà a ells en ofici de  
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Lv 8,33  no axireu per VII dies, entrò al  die que sia complit lo temps de la vostra  
Lv 8,35 que cumplau vostro sacrifici. 35 De  die e de nit estareu en lo tabernacle  
Lv 9,1  complits VII dies, en lo VIIIèn  die apellà Moysès Aron e sos fills e los  
Lv 12,3  de las mèstrues; 3 e en lo  die vuytè sia circuncís l’infant. 4 Ella  
Lv 13,5  VII dies; 5 e concidererà en lo  die VIIè, e si veurà que la lebrozia no  
Lv 13,6  altres VII dies, 6 e en lo VIIè  die guard aquell, e si serà scuraÿda la  
Lv 13,32  aquell per VII dies, 32 e en lo  die VIIè jutge-lo, e si veurà que no sia 
Lv 13,34 ’l per altres VII dies; 34 e si lo  die setè veurà que la plaga stiga en son  
Lv 13,51 tinga per VII dies, 51 e en lo setè  die sia guardat: si comenserà a sclatar la 
Lv 14,9  la sua tenda VII dies; 9 e en lo  die setè rague’s lo cap e la barba [*] e  
Lv 14,10  cos e las vestidures. 10 »E en lo  die vuytè prenga II anyells nèdeus e una  
Lv 14,23  23 E ofira aquell en lo VIIIèn  die lo sacerdot en la porta del tabernacle 
Lv 14,39 porta per VII dies; 39 e en lo setè  die tornerà lo prevere en la casa, e si  
Lv 15,14  serà mundada. 14 E en lo VIIIèn  die pendrà II tortres o II colomins, e  
Lv 15,29 la sua purifichació, 29 e al VIIIèn  die oferrà al sacerdot II tortres o II  
Lv 16,29  en lo mes VIIè, en lo Xèn  die del mes, afligireu vostres ànimas, e  
Lv 16,30  entre vosaltres, 30 car en aquest  die és perdó vostre e encara mundement de  
Lv 19,6  sia perdonat a vosaltres, 6 en lo  die del vostro sacrifichar a ell sia  
Lv 19,6  l’endemà, e lo que romandrà en lo  die terç sia cremat ab foch; 7 e si algú  
Lv 19,7 algú mengerà aquella aprés lo segon  die, serà desobadient e digne de impietat  
Lv 22,27  las mamellas de lur mare, e en lo  die vuytè d’equí avant seran bons a  
Lv 22,28  E bou e ovella no degollareu en un  die ab lurs fills. »29 E com degollareu  
Lv 22,30 puga ésser plasent, 30 aquell matex  die menjareu aquell e no’n romandrà gens  
Lv 22,30  gens entrò al matí e’n l’altre  die. Jo sóm lo Senyor Déu. 31 »[*] 32 No  
Lv 23,3  fareu vostres obres, e en lo VIIèn  die, que és dissapte, reposareu, e serà  
Lv 23,3  Neguna obre no fareu en aquell  die. Dissapte [*] és en totas las vostras  
Lv 23,5  5 »En lo mes primer, lo XIIIIèn  die del mes en lo vespre, és la Pascha del 
Lv 23,6  la Pascha del Senyor. 6 En lo XVè  die d’aquell matex mes és la sollemnitat  
Lv 23,7  pa alís per VII dies. 7 E lo  die primer serà apellat per vosaltres  
Lv 23,8 sacrificis a Déu per VII dies, e lo  die VIIè serà colt e sant, e neguna obra  
Lv 23,11  per vosaltres a Déu. E en altre  die del dissapte lo prevere alcerà la  
Lv 23,12  aquella, 12 e oferreu en lo  die que la garba se alcerà devant Déu I  
Lv 23,14  no menjareu entrò solament aquell  die que portareu lo sacrifici a vostre  
Lv 23,15  15 »E nombrareu en l’altre  die del dissapte en lo qual oferiu la  
Lv 23,16 setmanes plenas 16 entrò a l’altre  die de la setmane cetena, ço és, L dies, e 
Lv 23,21 ús d’aquell. 21 E apellareu aquell  die festevitat santa; neguna obre servil  
Lv 23,24  »En lo VIIèn mes, en lo primer  die del mes, serà a vosaltres lo die del  
Lv 23,24  die del mes, serà a vosaltres lo  die del dissapte en remembransa de  
Lv 23,27 Senyor Déu a Moysès: 27 –En lo desè  die de aquest mes setè serà die de  
Lv 23,27 lo desè die de aquest mes setè serà  die de perdonansa e de festivitat, e serà  
Lv 23,28 obre no fareu en lo temps de aquest  die, car die és de perdonansa per ço que  
Lv 23,28  en lo temps de aquest die, car  die és de perdonansa per ço que perdó a  
Lv 23,29  que no serà aflegida en aquell  die serà perida del ceu poble. 30 E  
Lv 23,30  E qualquequal ferà obre en aquell  die, serà tallat de son poble. 31 Donchs,  
Lv 23,31  no fassau neguna obre en aquell  die, e açò serà fur perdurable a vosaltres 
Lv 23,32 las vostres ànimas, e en lo VIIIIèn  die del mes, del vespre tro al vespre,  
Lv 23,34  e digues-los que en lo XVèn  die de aquest mes cetè seran las fèries  
Lv 23,35  VII dies a nostro Senyor. 35 »Lo  die primer serà apellat festivitat e  
Lv 23,36  oferreu sacrificis al Senyor, e lo  die VIIIè serà die de reclamament e molt  
Lv 23,36  al Senyor, e lo die VIIIè serà  die de reclamament e molt sant, e oferreu  
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Lv 23,37  e holocausts e presentalles cascun  die, 38 salvant lo dissapte del Senyor,  
Lv 23,39  a nostro Senyor. 39 »E en lo XV  die del mes setè, com vosaltres ajustareu  
Lv 23,39  de nostro Senyor per VII dies. Lo  die primer e lo die VIII serà dissapte, ço 
Lv 23,39  per VII dies. Lo die primer e lo  die VIII serà dissapte, ço és, que  
Lv 23,40  40 E vosaltres pendreu lo primer  die fruyts de arbres molt bells, e brancha 
Lv 25,9  en lo setèn mes, en lo desèn  die del mes, car aquell jorn és temps de  
Lv 25,9  de perdonances; per què en aquell  die de perdonament tochareu la botzina en  
Ex 29,41  la oferta del matí e segons ço que  diem, en odor de suavesa, 42 sacrifici a  
Lv 5,14  E parlà nostro Senyor Déu a Moysès  dient: 15 –Ànima con tractarà falcia e’n  
Lv 6,1  1 E parlà nostro Senyor a Moysès  dient: 2 –Ànima qui peccarà e encontra Déu 
Lv 6,8  E parlà nostro Senyor Déu a Moysès  dient: 9 –Mana a Aron e a sos fills:  
Lv 6,19  E parlà nostro Senyor Déu a Moysès  dient: 20 –Aquesta és la oferta de Aron e  
Lv 6,24  24 E parlà nostro Senyor a Moysès  dient: 25 –Parla a Aron e a sos fills:  
Lv 7,22  22 E parlà nostro Senyor a Moysès  dient: 23 –Parla als fills d’Irrael: »Lo  
Lv 7,28  28 E parlà nostro Senyor a Moysès  dient: 29 –Parla als fills d’Irrael: »Qui 
Lv 8,1  1 E parlà nostro Senyor a Moysès  dient: 2 –Pren Aron ab sos fills e ab lurs 
Lv 8,31  a ells e lurs vestidures, manà  dient a ells: –Coets las carns fora lo  
Lv 8,31  axí com manà a mi lo Senyor  dient: “Aron e sos fills los menjaran.” 32 
Lv 11,1 parlà nostro Senyor a Moysès e Aron  dient: 2 –Digau als fills d’Irrael:  
Lv 12,1  E parlà nostro Senyor Déu a Moysès  dient: 2 –Parla als fills d’Irrael e  
Lv 13,1 parlà nostro Senyor a Moysès e Aron  dient: 2 –Home en lo qual en sa carn o en  
Lv 14,1  E parlà nostro Senyor Déu a Moysès  dient: 2 –Aquesta és la lig de lebrós com  
Lv 14,33 parlà nostro Senyor a Moysès e Aron  dient: 34 –Com sereu intrats en la terra  
Lv 15,1  nostro Senyor Déu a Moysès e Aron  dient: 2 –Parlau als fills d’Irrael e  
Lv 17,1  1 E parlà nostro Senyor a Moysès  dient: 2 –Digues a Aron e a sos fills e a  
Lv 17,2  Aquesta és la paraula que manà Déu  dient: 3 »Qualquequal hom dels fills d’  
Lv 18,1  E parlà nostro Senyor Déu a Moysès  dient: 2 –Parle als fills d’Irrael e  
Lv 19,1  1 E parlà nostro Senyor a Moysès  dient: 2 –Parle a tota la coŀlecció dels  
Lv 20,1  E parlà nostro Senyor Déu a Moysès  dient: 2 –Açò diràs als fills d’Irrael:  
Lv 21,16  16 E parlà nostro Senyor a Moysès  dient: 17 –Parla a Aron: »Home de la tua  
Lv 22,1  1 E parlà nostro Senyor a Moysès  dient: 2 –Parle a Aron e als fills d’  
Lv 22,17  E parlà nostro Senyor Déu a Moysès  dient: 18 –Parle a Aron e a sos fills, e  
Lv 22,26  E parlà nostro Senyor Déu a Moysès  dient: 27 –Bous e ovellas e cabres, com  
Lv 23,9  9 E parlà nostro Senyor a Moysès  dient: 10 –Parle als fills d’Irrael e  
Lv 23,23  23 E parlà nostro Senyor a Moysès  dient: 24 –Parla als fills d’Irrael: »En  
Lv 23,33  33 E parlà nostro Senyor a Moysès  dient: 34 –Parla als fills d’Irrael e  
Lv 24,14 parlà nostro Senyor Déu a Moysès 14  dient: –Fé anar lo flastomador fora las  
Lv 25,1  Déu a Moysès en lo munt de Sinaý  dient: 2 –Parla als fills d’Irrael e  
Lv 27,1  XXVII 1 E parlà nostro Senyor Déu  dient a Moysès: 2 –Parle als fills d’  
Ex 2,11 pres.» Capítol terç 11 E en aquells  dies, pus que fou crescut Moysès, isqué a  
Ex 3,18  nos apellà. Irem carrera de III  dies per loch sol per ço que sacrifiquem  
Ex 5,3  apellà que anem a carrera de III  dies [*] e sacrifiquem al Senyor Déu  
Ex 5,13  e dèyan: –Compliu vostre obra tots  dies axí complidament com fèyau quant hom  
Ex 7,25  sanch. 25 E foren complits VII  dies despuxes que nostro Senyor Déu hagué  
Ex 8,27  nos-han. 27 Nós a carrera de III  dies irem, e sacrificarem al Senyor Déu  
Ex 10,22 la terra de Egipte, axí que per III  dies 23 negú no viu son frare ni’s moch  
Ex 12,15  generacions per tostemps. 15 »VII  dies menjareu lo pa alís; al primer die no 
Ex 12,19  aquell mes, al vespre. 19 Per VII  dies no serà trobat [*] en vostres casas;  
Ex 13,6  costuma en aquest mes. 6 VII  dies [*]. 7 [*] res de levat no aparrà en  
Ex 13,10 aquest stament en temps stablit, de  dies en dies. 11 »E com nostro Senyor te  



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

232 
 

Ex 13,10  en temps stablit, de dies en  dies. 11 »E com nostro Senyor te haurà mès 
Ex 15,22  al desert de Suris. E anaren III  dies per loch sol, e no trobaren aygüe. 23 
Ex 16,26  ’n trobarà hom vuy al camp. 26 VI  dies ne haveu cullit, lo VII és dissapte  
Ex 20,9  lo die del dissapte. 9 VI  dies obreràs; 10 lo VIIèn die és dissapte  
Ex 20,11  sia dins tas portas, 11 car en VI  dies féu nostro Senyor lo cel e la terra e 
Ex 22,30  e de ovellas axí matex feràs: VII  dies sia ab sa mare, e al VIIIèn die lo  
Ex 23,12 en la vinya e al teu olivar. 12 »VI  dies obreràs, e al die VII reposaràs, per  
Ex 24,16  sobre Sinaý, e cobrí’l la nuu VI  dies, e al VIIèn die apellà’l del mig de  
Ex 24,18  e pujà al munt, e stech allí XXXX  dies e XXXX nits. 25,Tit Capítol XXX 1 E  
Ex 29,30  untades en ella e segrades. 30 VII  dies usarà de aquella lo bisbe qui per  
Ex 29,35  feràs sobre Aron e sos fills. VII  dies sagraràs las mans d’ells, 36 e  
Ex 29,37  -l’has en santificació. 37 VII  dies denejaràs l’altar, e’l  
Ex 31,15  la sua ànima del ceu poble. 15 VI  dies fareu obre, lo cetè és dissapte, sant 
Ex 31,17  entre mi e ells, car en VI  dies féu Déu lo cel e la terra e lo setèn  
Ex 34,18  la festa dels pans alizos; per VII  dies menge [*], axí com te maní al temps  
Ex 34,21 e no aparràs buyt devant mi. 21 »VI  dies obreràs, al VIIè die de arar e de  
Ex 34,28  allí Moysès ab nostro Senyor XXXX  dies e XXXX nits, que pa no menjà ni aygüe 
Ex 35,2  són que ha manades Déu fer: 2 “VI  dies fareu obre. Lo setèn die serà a vós  
Lv 6,12  sacerdot matent en ell lenya tots  dies al matí, e lo holocaust posat,  
Lv 8,33  del tabernacle no axireu per VII  dies, entrò al die que sia complit lo  
Lv 8,33  la vostra consegració, car en VII  dies és acabada la consegració, 34 axí com 
Lv 9,1  VIIIIº 1 E com foren complits VII  dies, en lo VIIIèn die apellà Moysès Aron  
Lv 12,2  mascle serà no nèdea per VII  dies, entorn los dies del departiment de  
Lv 12,2  no nèdea per VII dies, entorn los  dies del departiment de las mèstrues; 3 e  
Lv 12,4  entrò que sían complits los  dies de la purgació. 5 »E si infanterà  
Lv 12,5  de las mèstrues, e starà LXVI  dies en la sanch de la sua purifichació. 6 
Lv 12,6  6 »E com seran complits los  dies de la sua purifichació, per fill o  
Lv 13,4  aquell e tengue’l enclòs VII  dies; 5 e concidererà en lo die VIIè, e si 
Lv 13,5 mudade, tengue’l enclòs altres VII  dies, 6 e en lo VIIè die guard aquell, e  
Lv 13,21  enclourà ell lo prevere per VII  dies; 22 e si entretant sclatarà lo cuyro, 
Lv 13,26  tingue aquell tanchat per VII  dies 27 [*] e sia guardat, e si la conna  
Lv 13,31  negres, tenga aquell per VII  dies, 32 e en lo die VIIè jutge-lo, e si 
Lv 13,33 la plaga e tendrà’l per altres VII  dies; 34 e si lo die setè veurà que la  
Lv 13,50  50 Lo qual lo tinga per VII  dies, 51 e en lo setè die sia guardat: si  
Lv 13,54  és, e tenga aquell per altres VII  dies. 55 E com veurà la faç de aquell que  
Lv 14,8  [*] defora la sua tenda VII  dies; 9 e en lo die setè rague’s lo cap e 
Lv 14,38 la casa e tancharà la porta per VII  dies; 39 e en lo setè die tornerà lo  
Lv 15,13 de pació era ensutzat, nombrarà VII  dies aprés la sua mundació, e levades  
Lv 15,19  cap del mes, sia depertida per VII  dies. 20 E tothom qui tocharà a ella sia  
Lv 15,21 e lo loch on dormirà o ciurà en los  dies del seu depertiment serà ensutzat. 22 
Lv 15,24  mestrual, serà no nèdeu per VII  dies, e en tots los lochs on ell dormirà  
Lv 15,25 ensutzerà. 25 »Fembra que 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 purifichació, 29 e al  
Lv 22,27  e cabres, com nats seran, VII  dies seran sots las mamellas de lur mare,  
Lv 23,3  las quals apellareu santas: 3 »VI  dies fareu vostres obres, e en lo VIIèn  
Lv 23,6  alizos, e menjareu pa alís per VII  dies. 7 E lo die primer serà apellat per  
Lv 23,8  en foch sacrificis a Déu per VII  dies, e lo die VIIè serà colt e sant, e  
Lv 23,16  die de la setmane cetena, ço és, L  dies, e axí ofarreu sacrificis novells al  
Lv 23,34 las fèries dels Tabernacles per VII  dies a nostro Senyor. 35 »Lo die primer  
Lv 23,36  obre servil en aquell. 36 E VII  dies oferreu sacrificis al Senyor, e lo  
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Lv 23,39  la festa de nostro Senyor per VII  dies. Lo die primer e lo die VIII serà  
Lv 23,41  la sotlempnitat d’aquell per VII  dies en l’any, per fur a tostemps en las  
Lv 23,42  E en lo VIIèn mes [*] 42 VII  dies habitareu en las cabanes e colreu la  
Lv 23,42  cabanes e colreu la festa per VII  dies, e tot linatge qui és Yrrael staran  
Lv 26,34 terra los ceus dissaptes e tots los  dies de la sua solitut, car vosaltres  
Lv 27,21  ’l porà rembre 21 com vendran los  dies de l’any jubileu, car santifichad  
Ex 5,17  –Vosaltres vos posau e per ço  dieu: “Anem a sacrificar a nostro Senyor.” 
Ex 12,3  la companya dels fills de Yrrael e  dieu-los: “Al Xèn die de aquest mes  
Lv 11,47  47 per ço que sapiau e conegau las  diferències del mon e lo no mon, e que  
Ex 9,5  que tany als fills d’Irrael.” 5 E  digas que demà farà nostro Senyor aquesta  
Lv 15,2  2 –Parlau als fills d’Irrael e  digau a ells: »Home que soferà flux de  
Lv 11,2  Senyor a Moysès e Aron dient: 2  –Digau als fills d’Irrael: »Guardau tot  
Ex 30,35  mesclat ab gran studi e pur e  digne de santificació, 36 e quant ho  
Lv 5,3 li serà oblidat e puxs ho conexerà,  digne és de colpa. 4 »Ànima qui jurerà e  
Lv 17,4  del tabernacle per oferta a Déu,  digne és de sanch quax axí com qui scampa  
Lv 19,7  lo segon die, serà desobadient e  digne de impietat 8 e portarà la sua  
Ex 32,4  de fondre e féu-na un vadell. E  digué lo poble: –O Yrrael, aquests són los 
Ex 32,12 -te, Senyor, no sia, per ço que no  diguen los de Egipte que per ço los ne  
Lv 23,43 staran en las cabanas 43 per ço que  diguen aquells que aprés de vosaltres  
Ex 2,19  pus tost que no solíau? 19 E  diguéran: –Un home de Egipte nos ha  
Ex 5,1  intraren Moysès e Aron a Farahó e  diguéran-li: –Açò diu lo Senyor Déu de  
Ex 5,3  Senyor, ni no lexaré Yrrael. 3 E  diguéran: –Lo Déu dels hebreus nos apellà  
Ex 5,10  seus majorsdòmens [*] al poble e  diguéran: –Axí diu Farahó: que no us donem 
Ex 5,15  d’Irrael e cridaren a Farahó e  diguéran-li: –Per què fas quantre nós,  
Ex 8,19 los hòmens com en las bísties. 19 E  diguéran los encantadors [*]: –Aquest és  
Ex 10,3 E intraren Moysès e Aron a Farahó e  diguéran: –Açò diu lo Senyor, Déu dels  
Ex 10,7  los hòmens de Egipte a Farahó, e  diguéran a ell: –¿Entrò a quant soferirem  
Ex 14,5 e de sos servents sobre lo poble, e  diguéran: –¿Per què volguem que lexàssem  
Ex 14,11  e cridaren a nostro Senyor 11 e  diguéran a Moysès: –¿Per ventura no havia  
Ex 14,25 de las carretas e anaren al fons. E  diguéran los egipcians: –Fugiam a Yrrael,  
Ex 16,6 na al doble més que no solían. 6 E  diguéran Moysès e Aron a tots los fills de 
Ex 16,15  haguéran vist los fills de Yrrael  diguéran [*], que vol dir: «Què és açò?»,  
Ex 16,22  los prínceps vinguérana Moysès e  diguéran: «Què és açò?», 23 e ell los dix: 
Ex 17,7  ço car temptaren nostro Senyor e  diguéran: «¿És nostro Senyor ab nós o no?» 
Ex 20,19 e spaordits stiguéran de luny. 19 E  diguéran a Moysès: –Parla tu a nós, e oyr  
Ex 24,7  -la devant tot lo poble, e ells  diguéran: –Tot açò ferem que nostro Senyor 
Ex 36,5  los mestres, costrets de venir, 5  diguéran a Moysès: –Més ofer lo poble que  
Ex 5,21  part, com axiren de Farahó, 21 e  digueren-los: –Vinga nostro Senyor e  
Ex 32,23  poble, que és enclinat a mal; 23 e  digueren-ma: “Fé’ns déus qui’ns vàjan  
Ex 6,6 ’m de la mia covinensa. 6 E per ço  digues als fills de Yrrael: “Jo sóm Senyor 
Ex 8,16  Senyor a Moysès: –Parla a Aron e  digues-li: “Stin ta verga e fir la pols  
Ex 23,1  ni untaràs la mà per ço que  digues fals testimoni per lo peccador. 2  
Lv 1,2  li: 2 –Parla als fills de Yrrael e  digues-los: »Home qui oferrà de  
Lv 8,5  a la porta [*]. 4 [*] defora, 5 e  digues a ells: –Aquesta és la paraula que  
Lv 12,2  2 –Parla als fills d’Irrael e  digues a ells: »Fembra que haurà consabut  
Lv 17,2  e a tots los fills d’Irrael e  digues-los: Aquesta és la paraula que  
Lv 18,2  2 –Parle als fills d’Irrael e  digues a ells: »Jo sóm Senyor Déu vostro.  
Lv 21,1 –Parla als sacerots fills de Aron e  digues a ells: »Lo sacerdot no sia  
Lv 23,10  10 –Parle als fills d’Irrael e  digues a ells: »Com sereu intrats en la  
Lv 23,34  34 –Parla als fills d’Irrael e  digues-los que en lo XVèn die de aquest  
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Lv 25,2  2 –Parla als fills d’Irrael e  digues a ells: »Com sareu intrats en la  
Ex 7,19  19 E dix nostro Senyor a Moysès:  –Digues Aron: “Prin ta verga e stin ta mà  
Ex 11,2 puxes costrenyarà-us que iscau. 2  Digues, donchs, als fills de Yrrael, que  
Ex 14,15  –Què és açò? Per què crides?  Digues als fills de Yrrael que se’n  
Ex 16,9 quantre Déu! 9 E dix Moysès a Aron:  –Digues a l’ajustament dels fills de  
Lv 17,2  nostro Senyor a Moysès dient: 2  –Digues a Aron e a sos fills e a tots los  
Lv 22,3  matexs oferen. Jo sóm lo Senyor. 3  »Digues [*] en aquells que aprés d’ells  
Lv 23,2 E dix nostro Senyor Déu a Moysès: 2  –Digues als fills d’Irrael: »Aquestas són 
Ex 32,24  trach de terra de Egipte”; 24 e jo  diguí’ls: “Qual de vosaltres ha or?” E  
Ex 33,1 que juré a Abraam e Isach e Jacob e  diguí: “A la tua sament la daré.” 2 E  
Lv 17,14  las carns és la sanch. Per què jo  diguí als fills d’Irrael: La sanch de  
Ex 32,13  a qui jurist per tu matex e  diguist: “Jo multiplicharé la tua sament  
Ex 22,25  fills pobills. 25 »E si dónes  diners o préstich al meu poble pobre qui  
Ex 1,22  –Tot mascle que nexerà, gitau-lo  dins lo flum, e la fembra stojau. 2,Tit  
Ex 2,3 jonchs engrutada de pagunta, e posà  dins l’infant, e posà’l [*] riba del  
Ex 3,1  son sogre, sacerdot de Median,  dins lo desert, e vench al munt de [*]  
Ex 4,31 e que havia guardat lur aflicció, e  dins aoraven. 5,Tit Capítol VI 1 Aprés açò 
Ex 20,10  ni la tua bístie ni strany qui sia  dins tas portas, 11 car en VI dies féu  
Ex 25,11  11 E deurar-l’has d’or bell  dins e defora, e feràs dessobre corona d’ 
Ex 27,8  serà gens macís, abans serà tou de  dins, axí com és a tu en lo munt amostrat. 
Ex 38,5  altres tants caps del ret a metra  dins rodellas a portar. 6 E féu-los de  
Ex 38,7  altar no era spes mas cavat de  dins [*]. 8 E féu lo bací d’aram ab son  
Lv 3,3  grex de la tela e tot lo grex qui  dins ell és 4 e abdosos los ronyons e en  
Lv 3,4 los lombles e en totas las parts de  dins, 5 de tot açò fassa perfum sobre l’  
Lv 3,10 sobre los ronyons, e tot lo grex de  dins 11 pendran los sacerdots e posar-l’ 
Lv 3,15  prop de la ylada, e tot lo grex de  dins, 16 pendrà lo sacerdot e cremar-ho  
Lv 25,30  I any. 30 E si no la haurà remuda  dins l’any entrega, lo compredor posseyrà 
Ex 15,17  Pascha [*]. 17 Tu los amanaràs  dintre i’ls plantaràs al munt de la tua  
Ex 26,33  33 [*] seran per los sercles  dintre en què poseràs l’archa del  
Ex 40,33  33 E no podia intrar Moysès  dintre per la nuu qui hu cobria tot, e la  
Lv 16,15 del poble, scamp la sanch d’aquell  dintre la claustre axí com manat és de la  
Ex 3,13  que jo iré als fills de Yrrael e  dir-los-he: “Lo Déu de vostres pares  
Ex 3,18 vells de Yrrael al rey de Egipte, e  dir-li-has: “Lo Senyor, Déu dels  
Ex 12,11  tost, car açò és Pascha, que vol  dir “Passament de nostro Senyor”. 12 »E  
Ex 12,27  “Quina costuma és aquesta?”, 27  dir-los-heu: “Lo sacrifici és del  
Ex 15,23  al loch e apellà’l Marè, que vol  dir «Amargor». 24 E murmurà lo poble  
Ex 16,15  de Yrrael diguéran [*], que vol  dir: «Què és açò?», car ells no sabían què 
Lv 24,14  e tots aquells que oÿren  dir la flastomia posen lurs mans sobre lo  
Ex 7,9  a Moysès e Aron: 9 –Quant vos  dirà Farahó: “Mostrau senyal”, diràs a  
Ex 13,14  ton fill, demà o l’altre, e  dirà: “Què és açò?”, diràs-li: “En mà  
Ex 14,3  sobre la mar. 3 Car Farahó  dirà dels fills de Yrrael: “Costrets són  
Lv 14,35  fer-ho-ha a saber al prevere e  dirà: “Enquax plaga de lebrozia és vist a  
Lv 27,12  stablescha lo preu, e ço que ell  dirà, que axí sia. 13 E si dar-ho volran 
Ex 4,1 ·m creuran ni oyran la mia veu, mas  diran: “No t’és aparegut Déu.” 2 E dix- 
Ex 11,8  vendran a mi, e pregar-m’han e  diran: “Ix defora de Egipte, tu e tot lo  
Ex 12,26  aquests †clams†. 26 E quant vos  diran vostros fills: “Quina costuma és  
Ex 3,15  –Jo [*] qui sóm. [*] 15 [*] –Axí  diràs als fills de Yrrael: “Lo Senyor Déu  
Ex 3,16  tots los pus vells de Yrrael, e  diràs: “Lo Senyor Déu de vostres pares m’ 
Ex 4,22  seu cor e no lexerà lo poble. 22 E  diràs [*]: “Açò diu Déu: Lo meu fill  
Ex 7,9  vos dirà Farahó: “Mostrau senyal”,  diràs a Aron: “Prin ta verga e gita-la  
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Ex 7,16  la verga qui’s tornà drach, 16 e  diràs-li: “Lo Senyor dels hebreus m’ha  
Ex 8,1  Senyor a Moysès: –Entra a Farahó e  diràs-li: “Açò diu nostro Senyor: Lexa  
Ex 8,20  Farahó quant irà a las aygües, e  diràs-li: “Açò diu nostro Senyor: Lexe  
Ex 9,13  ’t dematí e stà devant Farahó, e  diràs-li: “Açò diu lo Senyor dels  
Ex 13,8 E comptaràs a ton fill aquell die e  diràs: “Açò és què’ns féu nostro Senyor  
Ex 13,14  o l’altre, e dirà: “Què és açò?”,  diràs-li: “En mà fort nos tragué nostro  
Ex 19,3  apellà’l al munt e dix-li: –Açò  diràs a la casa de Jacob e denuncieràs als 
Ex 19,12 stabliràs térmans al poble entorn e  diràs: “Guardau-vos no pugeu al munt ne  
Ex 20,22  E dix nostro Senyor a Moysès: –Açò  diràs als fills de Yrrael: “Vosaltres  
Ex 22,28 crida a mi, oyr-l’he [*]. 28 »No  diràs mal de Déu ni dels prínceps, ni no  
Ex 30,31  31 »E als fills d’Irrael  diràs: “Aquest oli de unció serà a mi sant 
Ex 31,13  13 –Parla als fills d’Irrael e  diràs-los: “Vejau que guardeu vostro  
Lv 9,3  aquells devant nostro Senyor. 3 E  diràs als fills d’Irrael: “Preneu I  
Lv 19,2 la coŀlecció dels fills d’Irrael e  diràs a ells: »Siau sants car jo sóm sant, 
Lv 20,2  Senyor Déu a Moysès dient: 2 –Açò  diràs als fills d’Irrael: »[*] e dels  
Lv 22,18  18 –Parle a Aron e a sos fills, e  diràs a ells e a tots los fills de Yrrael: 
Lv 24,15  -lo tot lo univerç poble. 15 E  diràs als fills d’Irrael: »Hom qui  
Ex 3,13 ’m diuhen: “Quin nom ha?”, què’ls  diré? 14 E dix Déu a Moysès: –Jo [*] qui  
Ex 7,2  2 Tu li parlaràs tot ço que jo’t  diré, e ell parlarà a Faraó que lex anar  
Lv 25,20  sobre ella. 20 E si vosaltres  direu: “Què menjarem en l’any VIIè, si no 
Lv 13,12  inmunde és ell. 12 »E si florirà  discorrent la lebrozia en la conna e  
Ex 16,23  nostro Senyor mana: Lo repòs del  dissapte serà santifichat a nostro Senyor. 
Ex 16,25 dix Moysès: –Menjau vuy aquell, car  dissapte és de nostro Senyor. No’n  
Ex 16,26  VI dies ne haveu cullit, lo VII és  dissapte de nostro Senyor, e per ço no n’ 
Ex 20,8  ’t que santifichs lo die del  dissapte. 9 VI dies obreràs; 10 lo VIIèn  
Ex 20,10 VI dies obreràs; 10 lo VIIèn die és  dissapte del Senyor Déu teu; no feràs  
Ex 20,11  ço beneý nostro Senyor lo die del  dissapte e santificà’l. 12 »Honra ton  
Ex 31,13  -los: “Vejau que guardeu vostro  dissapte, car senyal és entre mi e  
Ex 31,14  us santifich. 14 E guardau lo meu  dissapte cart sant és a vosaltres, e qui  
Ex 31,15  15 VI dies fareu obre, lo cetè és  dissapte, sant repòs a nostro Senyor;  
Ex 31,16  16 Guarden los fills d’Irrael lo  dissapte sant e honren aquell en lurs  
Ex 35,2  obre. Lo setèn die serà a vós [*],  dissapte e repòs de nostro Senyor; qui  
Ex 35,3  foch en vostres cases lo die del  dissapte.” 4 E dix Moysès a tota la  
Lv 16,31  nostro Senyor sereu mundats. 31 Lo  dissapte é reposament, e afligireu vostres 
Lv 19,3  pare e sa mare. »E guardau lo meu  dissapte, car jo sóm lo Senyor Déu vostro. 
Lv 19,30  de son peccat. 30 »Guardau lo meu  dissapte e temeu lo meu santuari. Jo sóm  
Lv 23,3  obres, e en lo VIIèn die, que és  dissapte, reposareu, e serà apellat sant.  
Lv 23,11 vosaltres a Déu. E en altre die del  dissapte lo prevere alcerà la garba e  
Lv 23,15 15 »E nombrareu en l’altre die del  dissapte en lo qual oferiu la garba de las 
Lv 23,24  mes, serà a vosaltres lo die del  dissapte en remembransa de alegrament e de 
Lv 23,32  totas vostres habitacions, 32 car  dissapte és de reposament. Aflegiu las  
Lv 23,32 vespre tro al vespre, colreu vostro  dissapte. 33 E parlà nostro Senyor a  
Lv 23,38  cascun die, 38 salvant lo  dissapte del Senyor, los dons vostros e  
Lv 23,39  Lo die primer e lo die VIII serà  dissapte, ço és, que posareu. 40 E  
Lv 24,8  de sacrifici a Déu. 8 »E cascun  dissapte muderàs aquell devant Déu, e açò  
Lv 25,2  la qual jo us donaré, coleu lo  dissapte del Senyor. 3 »VI anys sembrareu  
Lv 26,2 Senyor Déu vostre. 2 Guardau lo meu  dissapte e hajau pahor del meu santuari.  
Lv 23,3 Neguna obre no fareu en aquell die.  Dissapte [*] és en totas las vostras  
Lv 26,34  adonchs plaurà a la terra los ceus  dissaptes e tots los dies de la sua  
Lv 26,35 terra dels hosts; e reposerà en los  dissaptes de la sua solitut per ço com no  
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Lv 26,35  per ço com no reposàveu en vostros  dissaptes com habitàveu en ella. 36 »E en  
Lv 26,43 lexade per ells complauran a si los  dissaptes ceus, e soferrà soledat per rahó 
Ex 4,26  26 e lexà’l anar pus que hach  dit «Spos de peccats», per la sircuncizió. 
Ex 19,23  car tu conjurist e has manat e  dit: “Posa’ls-ma entorn lo munt e  
Ex 23,13  e l’estrany. 13 »Tot ço que us he  dit guardau. E no jurareu per lo nom dels  
Ex 29,12  las colones de l’altar ab ton  dit, e l’altre sanch scamparàs sobre lo  
Ex 31,18  que éran de pedra, scritas ab lo  dit de Déu. 32,Tit Capítol XXXVIII 1 E viu 
Ex 32,8  l’han adorat e sacrifichat, e han  dit: “O Yrrael, aquest és lo teu déu qui  
Ex 33,12  ab mi, e majorment com hages  dit: “Conegut t’he per ton nom”, e: “Has  
Lv 4,6  del testimoni, 6 e banyerà son  dit en aquella sanch e scampar-n’ha VII 
Lv 4,17  del testimoni, 17 e bany-hi son  dit e salpusch-ne VII vegades quantre lo 
Lv 4,25  és. 25 E lo sacerdot bany-se lo  dit en la sanch del sacrifici per peccat e 
Lv 4,30  lo sacerdot de la sanch en lo ceu  dit e toch-ne los corns del altar de l’ 
Lv 4,34  lo sacerdot de la sanch en lo ceu  dit e tinya los corns de l’altar dels  
Lv 8,15  la sanch Moysès e banyà-hi son  dit e tený los corns de l’altar entorn. E 
Lv 9,9 sos fills, en la qual ell banyà son  dit, e tochà lo corn de l’altar, e gità  
Lv 14,16  mà sinestre, 16 e banyerà lo ceu  dit destre en aquell e gitar-n’hi-ha  
Lv 14,21  serà pobre e no porà haver ço que  dit és, haja I anyell per la colpa per a  
Lv 14,27  27 e banyar-hi-ha lo ceu  dit dret e gitar-n’ha contre Déu per  
Lv 16,14  de la sanch del toro e bany son  dit e git-ne VII vegades devant Déu  
Lv 16,19  19 e git-ne VII vegades ab lo  dit, e netegerà ell e santificarà a ell de 
Lv 27,8  pobres que no puguen star a la  dita stimació, staran devant lo sacerdot,  
Ex 4,30  paraulas que nostro Senyor havia  ditas a Moysès e féu senyals devant lo  
Ex 11,10 totas las maravellas qui són stades  ditas devant Farahó, [*] e no lexà anar  
Lv 11,23 IIII peus, si no aquestas que havem  ditas, lunyades sían de vosaltres. 24 »E  
Ex 25,25  d’or 25 e una corona alta de IIII  dits [*]. 26 E aparellaràs IIII cercles d’ 
Ex 4,22  lo poble. 22 E diràs [*]: “Açò  diu Déu: Lo meu fill primer Yrrael és. 23  
Ex 5,1 Aron a Farahó e diguéran-li: –Açò  diu lo Senyor Déu de Yrrael: “Lexa mon  
Ex 5,10  [*] al poble e diguéran: –Axí  diu Farahó: que no us donem palla. 11 Anau 
Ex 7,16  dels hebreus m’ha tremès a tu e  diu: Lexa lo meu poble que sacrifich al  
Ex 7,17  fer tro ara. Capítol X 17 »Açò  diu nostro Senyor: “En açò sabreu que  
Ex 8,1  –Entra a Farahó e diràs-li: “Açò  diu nostro Senyor: Lexa lo meu poble que  
Ex 8,20  a las aygües, e diràs-li: “Açò  diu nostro Senyor: Lexe’m mon poble que  
Ex 9,1  –Entra a Farahó e parla-li: “Açò  diu lo Senyor Déu dels hebreus: Lexa lo  
Ex 9,13  devant Farahó, e diràs-li: “Açò  diu lo Senyor dels hebreus: Lexa mon poble 
Ex 10,3  e Aron a Farahó e diguéran: –Açò  diu lo Senyor, Déu dels hebreus: ¿Entrò a  
Ex 18,19  tany, e li comptes ço que Déu li  diu, 20 e mostre al poble ço de què ell se 
Ex 21,5  e ell axirà ab son vestir. 5 E si  diu lo servent: “Jo am mon senyor e ma  
Ex 32,27 fills de Leví. 27 E dix-los: –Açò  diu nostro Senyor Déu de Yrrael: “Pos lo  
Ex 5,8  res, car vegaven e per ço crídan e  diuen: “Anem sacrificar al Déu nostro!” 9  
Ex 3,13  m’ha tremès a vosaltres”; si’m  diuhen: “Quin nom ha?”, què’ls diré? 14 E 
Ex 31,5  marbre e de pedras precioses e de  divercitats de fusts. 6 E dóna-li per  
Ex 36,8  e de jacint e de porpre [*] e de  diversa obra [*]. 9 E una cortina havia de 
Ex 36,35  e bis retort, de obre polida fort  diversa a depertir, 36 e IIII colones de  
Lv 13,2  en sa carn o en sa cotna serà nada  diversa color o busanya o fístola o  
Lv 14,56  de carn e de màcula luent e de  diverses colors de aquellas 57 ab què’s  
Lv 19,19  ni no sembreràs ton camp de  diverses saments, ni portaràs vestidura  
Ex 8,21  seran plenas de mosques de  diversos linatges [*]. 22 E feré aquell  
Ex 37,16 ’l d’or fort bell, 16 e vaxells de  diversos usos de la taula, anaps e tasses  
Ex 38,3 aram. 3 E aparellà’ls en lurs uzos  diversos vaxells de aram, calderas e  
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Lv 7,24  per altres bísties [*] en vostros  diversos usos; 25 e si algú menjarà lo sèu 
Ex 1,9  Egipte, qui no conegué Josep, 9 e  dix a son poble: –Veus lo poble dels fills 
Ex 1,15  e per altres servicis [*]. 15 E  dix lo rey de Egipte a las madrinas dels  
Ex 1,18 mascles. 18 E lo rey apellà-las e  dix: –Què és assò que voleu fer, que los  
Ex 1,22  22 E manà Farahó a tot lo poble e  dix: –Tot mascle que nexerà, gitau-lo  
Ex 2,6  que plorava, e hach-ne mercè e  dix: –Aquest és dels infants dels hebreus. 
Ex 2,7  és dels infants dels hebreus. 7 E  dix la sor de l’infant: –¿Vòs que apallem 
Ex 2,9  e apellà sa mare. 9 A la qual  dix la filla de Farahó: –Prin aquest  
Ex 2,10  ’l e apellà son nom Moysès, car  dix: «D’aygüe l’he pres.» Capítol terç  
Ex 2,13 viu II hebreus qui’s barellaven, e  dix a la un qui feya tort per què feria  
Ex 2,14  egipcià? Lavors hach paor Moysès e  dix: «Com és stat açò descubert?» 15 E  
Ex 2,15 és stat açò descubert?» 15 E Farahó  dix aquestas paraulas, e volia’l auciure, 
Ex 2,18  E quant foren devant [*] lur pare  dix-los: –Per què sou vengudas pus tost  
Ex 2,20 a beura a nostras ovellas. 20 E ell  dix: –A on és? Per què’l na jaquís anar?  
Ex 2,22 -li un fill, e apellà’l Gersan e  dix: «Strany fuy en terra stranya.» E parí 
Ex 2,22 parí’n altre que apellà Elítzer, e  dix: «Déu, pare de mon pare, ajudador meu, 
Ex 3,3  flamajava e no’s cremava. 3 E  dix Moysès: «Iré a veura aquesta [*]  
Ex 3,4  ’l d’enmig de la gavarrera e  dix-li: –Moysès, Moysès! E ell dix: –Ací 
Ex 3,4  e dix-li: –Moysès, Moysès! E ell  dix: –Ací çó. 5 E ell dix-li: –No t’  
Ex 3,5 Moysès! E ell dix: –Ací çó. 5 E ell  dix-li: –No t’hich acostas. Leva’t lo  
Ex 3,6  en què stàs terra santa és. 6 E  dix: –Jo sóm Déu de ton pare, Déu de  
Ex 3,7  car no gosava mirar ves Déu. 7 E  dix nostro Senyor: –Jo viu la aflicció del 
Ex 3,11 Yrrael, de la terra de Egipte. 11 E  dix Moysès a nostro Senyor: –Qui çó jo,  
Ex 3,12 los fills de Yrrael de Egipte? 12 E  dix Déu: –Jo seré ab tu, e aquest senyal  
Ex 3,13  en aquest munt a Déu. 13 E  dix Moysès a nostre Senyor: –Vet que jo  
Ex 3,14  “Quin nom ha?”, què’ls diré? 14 E  dix Déu a Moysès: –Jo [*] qui sóm. [*] 15 
Ex 3,16  e Déu de Ysach e Déu de Jacob, e  dix: Jo vesitant vesite a vosaltres; jo  
Ex 3,17 ço que us sdevenech en Egipte, 17 e  dix que us tragués de la aflicció de  
Ex 4,2 diran: “No t’és aparegut Déu.” 2 E  dix-li nostro Senyor: –Què és axò que  
Ex 4,3 en la mà? E ell respòs: –Verga. 3 E  dix-li nostro Senyor: –Gita-la en  
Ex 4,4  serp, axí que fugia Moysès. 4 E  dix nostro Senyor: –Sten ta mà e pren-la 
Ex 4,5  E [*] pres-la e tornà bastó. 5 E  dix-li: –Per ço que [*] lo Senyor Déu de 
Ex 4,6  e Déu de Ysach e Déu de Jacob. 6 E  dix [*] nostro Senyor: –Mit la tua mà en  
Ex 4,7 la mazella en semblansa de neu. 7 E  dix: –Met-la altre vegada al si. E mès- 
Ex 4,8  e fou semblant a l’atre. 8 E  dix-li: –Si no crèuhan la paraula del  
Ex 4,10  del flum gitar serà en sanch. 10 E  dix Moysès: –Prec-te, Senyor, per tant  
Ex 4,11  de la pus embarassada lengüe. 11 E  dix nostro Senyor: –Qui féu la bocha de l’ 
Ex 4,13 ensenyar-t’he què parlaràs. 13 E  dix Moysès: –Prec-te, Senyor, que’m  
Ex 4,14  nostro Senyor Déu quantre Moysès e  dix: –Aron, ton frare levite, sé que és  
Ex 4,18  e tornà a Getró, son sogre, e  dix-li: –Iré e tornaré a mos frares en  
Ex 4,18  ço que veja encara si són vius. E  dix-li Getró: –Vés en pau”. 19 E dix  
Ex 4,19  dix-li Getró: –Vés en pau”. 19 E  dix nostro Senyor a Moysès [*]: –Vés,  
Ex 4,21  la verga de Déu en la mà. 21 E  dix-li nostro Senyor: –Vé e ratorna en  
Ex 4,25  son fill, e tochà sos peus e  dix: «Tu est ab mi spos de peccats», 26 e  
Ex 4,27  peccats», per la sircuncizió. 27 E  dix nostro Senyor a Aron: –Vé a carrera a  
Ex 5,4  pastilència ni cultell. 4 E  dix lo rey de Egipte: –Per què vosaltres,  
Ex 5,5 obres? Anau a vostros càrrechs! 5 E  dix Farahó als seus: –Veus que molt és lo  
Ex 5,22 22 E tornà Moysès a nostro Senyor e  dix: –Senyor, per què has turmentat aquest 
Ex 6,1  desliurist? 6,Tit Capítol VII 1 E  dix nostro Senyor a Moysès: –Ara veuràs  
Ex 6,2  2 E parlà nostro Senyor a Moysès e  dix-li: –Jo sóm lo Senyor 3 que apareguí 
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Ex 6,10 10 E parlà nostro Senyor a Moysès e  dix: 11 –Entra en Egipte e parla ab  
Ex 6,30  tot ço que Déu los parlà. 30 E  dix Moysès devant nostro Senyor: –No sé  
Ex 7,8  quant parlaren a Farahó. 8 E  dix nostro Senyor a Moysès e Aron: 9  
Ex 7,15 lexar anar lo poble. 15 –Vés a ell  –dix nostro Senyor– al matí, e ell axirà a 
Ex 7,19  beuran l’aygüe dels flums.” 19 E  dix nostro Senyor a Moysès: –Digues Aron:  
Ex 8,1  de Egipte. 8,Tit Capítol XI 1 E  dix nostro Senyor a Moysès: –Entra a  
Ex 8,5  e del teu poble [*] 4 [*].” 5 E  dix nostro Senyor a Moysès: –[*] Stin ta  
Ex 8,8  8 E apellà Farahó Moysès e Aron e  dix-los: –Pregau a nostro Senyor que  
Ex 8,9  que sacrifich a nostro Senyor. 9 E  dix Moysès [*]: –Stablex-ma quant, e  
Ex 8,10 flum. 10 E ell respòs: –Demà. E ell  dix: –Segons la tua paraula feré, per ço  
Ex 8,16 com nostro Senyor havia manat. 16 E  dix nostro Senyor a Moysès: –Parla a Aron  
Ex 8,20 com nostro Senyor havia manat. 20 E  dix nostro Senyor a Moysès: –Leva’t matí  
Ex 8,25  25 E apellà Farahó Moyès e Aron e  dix-los: –Anau e sacrifichau al vostre  
Ex 8,26  vostre Déu en aquesta terra. 26 E  dix Moysès: –No’s pot fer axí; las  
Ex 8,28  axí com nos manà, al desert. 28 E  dix Farahó: –Jo lexaré a vosaltres per ço  
Ex 9,1  no lexà anar lo poble. 9,Tit  1 E  dix nostro Senyor a Moysès: –Entra a  
Ex 9,8  de Farahó e no lexà lo poble. 8 E  dix nostro Senyor a Moysès e Aron: –Preneu 
Ex 9,13 13 E parlà nostro Senyor a Moysès e  dix-li: –Leva’t dematí e stà devant  
Ex 9,22  e las bísties. Capítol XIII 22 E  dix nostro Senyor a Moysès: –Stin la tua  
Ex 9,27  E tramès Farahó a Moysès e Aron, e  dix: –Peccat he encara. Nostro Senyor és  
Ex 9,29  he. Vuymés no m’hich stigau. 29 E  dix Moysès: –Quant jo axiré de la ciutat,  
Ex 10,1 de Moysès. 10,Tit Capítol XIIII 1 E  dix nostro Senyor a Moysès: –Entra a  
Ex 10,8  Moysès e Aron a Farahó, e ell  dix-los: –Anau-vos-na e sacrificau  
Ex 10,9  són aquells qui hy deven anar? 9 E  dix Moysès: –Ab nostros fills e ab nostres 
Ex 10,12  gitats de la cara de Farahó. 12 E  dix nostro Senyor a Moysès: –Sten ta mà  
Ex 10,16  cuytà’s e apellà Moysès e Aron e  dix-los: –Peccat he al Senyor Déu vostro 
Ex 10,21 e no lexà los fills de Yrrael. 21 E  dix nostro Senyor a Moysès: –Estén la tua  
Ex 10,24  24 E apellà Farahó Moysès e Aron e  dix: –Anau e sacrifichau a nostro Senyor,  
Ex 10,25  infants vagen ab vosaltres. 25 E  dix Moysès: –¿Hòstias e holocausts doneràs 
Ex 10,28  e no’ls volch lexar anar. 28 E  dix-li Farahó: –Pertex-te de mi.  
Ex 11,1  la tua cara. 11,Tit Capítol XV 1 E  dix nostro Senyor a Moysès: –Encara tocaré 
Ex 11,4  de Farahó e devant lo poble. 4 E  dix Moysès als fills de Yrrael: –Açò dix  
Ex 11,4  Moysès als fills de Yrrael: –Açò  dix Déu a mi: “Anit entrerà en Egipte 5 e  
Ex 11,9  Moysès devant Farahó molt irat. E  dix nostro Senyor a Moysès: –Farahó no us  
Ex 12,1  Capítol XVI 1 E nostro Senyor  dix a Moysès e Aron en terra de Egipte: 2  
Ex 12,21  Moysès los [*] fills de Yrrael e  dix-los: –Anau e preneu una bístia per  
Ex 12,31 E apellà Farahó Moysès e Aron [*] e  dix-los: –Levau e axiu-vos del meu  
Ex 12,43 de Yrrael en lurs generacions. 43 E  dix nostro Senyor a Moysès e Aron:  
Ex 13,1 XVII 1 E parlà lo Senyor a Moysès e  dix: 2 –Santifique’m tots los primers  
Ex 13,3  car totas coses són mias. 3 E  dix Moysès al poble: –Remembrau-vos de  
Ex 13,19  conjurats los fills de Yrrael e  dix: «Déu vos vesitarà; portau-vos-na  
Ex 14,1  1 E parlà nostro Senyor a Moysès e  dix: 2 –Parla als fills de Yrrael que s’  
Ex 14,13  que morir en aquest loch. 13 E  dix Moysès [*]: –No us vullau tembre, i  
Ex 14,26 se combat per ell quantre nós. 26 E  dix nostro Senyor a Moysès: –Sten la tua  
Ex 15,9 -sa los abís enmig de la mar. 9 E  dix lo enamich: «†Per si per aquell†  
Ex 15,24 E murmurà lo poble quantre Moysès e  dix: –Què beurem? 25 E ell cridà a nostro  
Ex 15,26  e judicis, e allí lo asajà 26 e  dix: –Si ous la veu del Senyor, Déu teu, e 
Ex 16,4  ocies tota la moltitut ab fam? 4 E  dix nostro Senyor a Moysès: –Jo us plouré  
Ex 16,8 que haveu murmurat quantre nós? 8 E  dix Moysès: –Nostro Senyor vos darà al  
Ex 16,9  murmurament, mas quantre Déu! 9 E  dix Moysès a Aron: –Digues a l’ajustament 
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Ex 16,11 11 E parlà nostro Senyor a Moysès e  dix: 12 –Oÿdas he las murmuracions dels  
Ex 16,15  car ells no sabían què era. E  dix-los Moysès: –Aquest és lo pa que us  
Ex 16,19  segons açò que podien menjar. 19 E  dix-los Moysès: –Negú de vosaltres no n’ 
Ex 16,23  «Què és açò?», 23 e ell los  dix: –Açò que nostro Senyor mana: Lo repòs 
Ex 16,25  podrí ni hy fou trobat verma. 25 E  dix Moysès: –Menjau vuy aquell, car  
Ex 16,28  per cullir e no’n trobaren. 28 E  dix nostro Senyor a Moysès: –¿Entrò a  
Ex 16,29  meus manaments e la mia lig? 29 E  dix Moysès al poble: –Vejau que nostro  
Ex 16,32  seu tast semblant a [*] mel. 32 E  dix Moysès: –Aquesta és la paraula que  
Ex 16,33  quant fos trets de Egipte.” 33 E  dix Moysès a Aron: –Prin un vaxell e met- 
Ex 17,2 2 E barallà’s lo poble ab Moysès e  dix: –Done’ns aygüe que begam! E respòs  
Ex 17,3  aygüe, e murmurà quantre Moysès e  dix: –Per què’ns feras exir de Egipte?  
Ex 17,4  4 E cridà Moysès a nostro Senyor e  dix: –Què faré en aquest poble [*]? 5 E  
Ex 17,5  –Què faré en aquest poble [*]? 5 E  dix nostro Senyor a Moysès: –Vé devant lo  
Ex 17,9  ’s quantre Yrrael en Refizim. 9 E  dix Moysès a Josuè: –Tria barons e ix a  
Ex 17,14  e lo seu poble ab spasa. 14 E  dix nostro Senyor a Moysès: –Scriu açò en  
Ex 17,15  e apellà son nom «Mon axelsant», e  dix: 16 –Car la mà de nostro Senyor e la  
Ex 18,3  un dels quals havia nom Gersan –e  dix lo pare: «Jo fuy strany en terra  
Ex 18,6 lo munt de Déu, 6 e menà a Moysès e  dix: –Jo, ton sogre Getró, vench a tu, e  
Ex 18,10  tret de la mà dels egipcians, 10 e  dix: –Beneÿt sia nostro Senyor qui us  
Ex 18,14  son sogre, ço que feya en lo poble  dix: –Què és açò que fas en lo poble? E  
Ex 19,3 e nostro Senyor apellà’l al munt e  dix-li: –Açò diràs a la casa de Jacob e  
Ex 19,9  Moysès las paraulas del poble, 9  dix-li nostro Senyor: –Jo vendré a tu en 
Ex 19,10 del poble a nostro Senyor, 10 e ell  dix-li: –Vé al poble e sacrifíchan vuy e 
Ex 19,15  haguéran levats lurs vestiments 15  dix-los: –Siau aparellats al terç die,  
Ex 19,21  del munt; e quant hi fou pujat 21  dix-li: –Conjura lo poble que per  
Ex 19,23  per ço que no’ls fira. 23 E  dix Moysès a nostro Senyor: –No porà pujar 
Ex 19,24  lo munt e santificha’ls.” 24 E  dix-li nostro Senyor: –Vé e devalla, e  
Ex 20,20  ço que per ventura no muyram. 20 E  dix Moysès al poble: –No us vullau tembre; 
Ex 20,22  calija on era nostro Senyor. 22 E  dix nostro Senyor a Moysès: –Açò diràs als 
Ex 24,1  Capítol XXVIIIIº 1 E a Moysès  dix así matex: –Munta a Déu tu e Aron e  
Ex 24,3  vench Moysès e retornà al poble e  dix-los totas las paraulas de nostro  
Ex 24,8  e scampà-la sobre lo poble e  dix: –Aquesta és la sanch de la covinensa  
Ex 24,12  Déu e menjaren e beguéran. 12 E  dix nostro Senyor a Moysès: –Puja a mi al  
Ex 24,14  e pujà Moysès al munt de Déu, 14 e  dix als vells: –Sperau-vos ací tro que  
Ex 25,1  1 E parlà nostro Senyor a Moysès e  dix: 2 –Parla als fills d’Irrael que’m  
Ex 30,11 11 E parlà nostro Senyor a Moysès e  dix: 12 –Quant hauràs aportada la suma  
Ex 30,17 17 E parlà nostro Senyor a Moysès e  dix: 18 –Feràs un bací de aram ab son  
Ex 30,23 E parlà nostro Senyor a Moysès 23 e  dix: –Pren odors de la mirra primera e  
Ex 30,34  e† serà gitat de son poble.” 34 E  dix nostro Senyor a Moysès: –Prin bonas  
Ex 31,1  1 E parlà nostro Senyor a Moysès e  dix: 2 –Jo he apellat del nom de Beel lo  
Ex 31,12  [*]; e tot ço que a tu maní. 12 E  dix nostro Senyor a Moysès: 13 –Parla als  
Ex 32,1  del munt, ajustà’s quantre Aron e  dix: –Leva’t e fé’ns déus qui’ns vage  
Ex 32,2 ha trets de la terra de Egipte. 2 E  dix-los Aron: –Preneu los anells e los  
Ex 32,3  -ma. 3 E féu lo poble ço que ell  dix, e aportaren los anells e los orellals 
Ex 32,5  devant ell, e cridà en alta veu e  dix: –Gran és la festa de nostro Senyor. 6 
Ex 32,7  7 E parlà nostro Senyor a Moysès e  dix: –Vé e devalla, que lo teu poble ha  
Ex 32,9 ’t tregué de terra de Egipte!” 9 E  dix nostro Senyor altre vegada a Moysès:  
Ex 32,17  lo brogit del poble qui cridava, e  dix a Moysès: –Brogit de batalla oig en  
Ex 32,21  a beura als fills de Yrrael. 21 E  dix a Aron: –Què’t féu aquest poble, que  
Ex 32,26  a la porta de las albergades e  dix: –Si negú és de nostro Senyor, acost- 
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Ex 32,27  a ell tots los fills de Leví. 27 E  dix-los: –Açò diu nostro Senyor Déu de  
Ex 32,29 aquell die XXIII milia hòmens. 29 E  dix Moysès: –Vuy haveu concegrades vostres 
Ex 32,31 perdó. 31 E tornà a nostro Senyor e  dix: –Prech-te, Senyor, per aquest poble 
Ex 33,1  1 Parlà nostro Senyor a Moysès e  dix: –Puja de aquest loch, tu e lo teu  
Ex 33,5 ’s vestí del vestir que solia. 5 E  dix nostro Senyor a Moysès: –Parla als  
Ex 33,12  no’s partia de la tenda. 12 E  dix Moysès a nostro Senyor: –Tu’m manes  
Ex 33,14  lo teu poble e aquesta gent. 14 E  dix nostro Senyor: –La mia cara devant tu  
Ex 33,15 devant tu és, e daré’t repòs. 15 E  dix Moysès: –Si tu no’ns vas devant, no  
Ex 33,17  tots los pobles de la terra? 17 E  dix nostro Senyor a Moysès: –Aquesta  
Ex 33,18  e he’t conegut per ton nom. 18 E  dix Moysès: –Mostre’m ta glòria. 19 E ell 
Ex 33,20  en aquell qui’m plaurà. 20 E puxs  dix: –No poràs veura la mia cara, car no  
Ex 33,21  no la veurà hom vivent. 21 E puxes  dix: –Tu has parlat ab mi. Stà sobre la  
Ex 34,6  6 e com passàs devant ell, ell  dix: –Senyorador, Senyor Déu  
Ex 34,9  e encorbà’s en terra e adorà, 9 e  dix: –Si he trobada gràcia devant tu,  
Ex 34,27  cabrit ab let de sa mare. 27 E  dix nostro Senyor a Moysès: –Scriu  
Ex 35,1  la companya dels fills de Yrrael,  dix-los: –Aquestas coses són que ha  
Ex 35,4  cases lo die del dissapte.” 4 E  dix Moysès a tota la companya dels fills  
Ex 35,30  a nostro Senyor de volentat. 30 E  dix Moysès als fills de Yrrael: –Nostro  
Ex 40,1  1 E parlà nostro Senyor a Moysès e  dix: 2 –En lo primer mes, al primer die  
Lv 1,1 -li del tabernacle del testimoni e  dix-li: 2 –Parla als fills de Yrrael e  
Lv 4,1  parlà nostro Senyor Déu a Moysès e  dix: 2 –Parla als fills de Yrrael: »Ànima  
Lv 9,1 e tots los majors nats d’Irrael, e  dix a Aron: 2 –Pren I vadell fill de bou  
Lv 9,6 la moltitut devant lo Senyor Déu, 6  dix Moysès: –Aquesta és la paraula que  
Lv 9,7  a vosaltres la glòria d’ell. 7 E  dix a Aron: –Acoste’t a l’altar e  
Lv 10,3  morts devant nostro Senyor. 3 E  dix Moysès a Aron: –Açò és ço que parlà  
Lv 10,4  fills de Oziel, avoncle d’Aron, e  dix a ells: –Anau e preneu vostres frares  
Lv 10,6 Eletzar e a Ytamar, fills d’ell, e  dix-los: –Vosaltres no tondreu vostros  
Lv 10,8  faéran segons que manà Moysès. 8 E  dix nostro Senyor a Aron: 9 –Tot vi és qui 
Lv 10,16  que romanguéran fills de Aron, e  dix: 17 –Per què no menjau lo sacrifici  
Lv 16,2  2 E manà nostro Senyor a Moysès e  dix: –Parla a Aron ton frare que no intre  
Lv 17,8  aprés d’ells. 8 »E en aquells  dix: Hom de la casa d’Irrael e dels  
Lv 17,12  e perdonerà. 12 E per amor de assò  dix als fills d’Irrael: Tota ànima de  
Lv 21,1  sobre ells. 21,Tit Capítol XXI 1 E  dix nostro Senyor Déu a Moysès: –Parla als 
Lv 21,24 qui santifich a vosaltres. 24 E açò  dix Moysès a Aron e a sos fills e a tots  
Lv 23,1  Jo sóm lo Senyor Déu. 23,Tit  1 E  dix nostro Senyor Déu a Moysès: 2 –Digues  
Lv 23,26  oferreu holocausts al Senyor. 26 E  dix nostro Senyor Déu a Moysès: 27 –En lo  
Lv 24,1  Senyor. 24,Tit Capítol XXIIII 1 E  dix nostro Senyor Déu a Moysès: 2 –Mana  
Lv 24,23  lo Senyor Déu vostro. 23 E Moysès  dix totas aquestas coses e paraules als  
Ex 7,1  parlar [*]. 7,Tit Capítol VIIIIº 1  Dix nostro Senyor a Moysès: –Jo t’he  
Ex 8,29 que no aneu luny. Pregau per mi. 29  Dix Moysès: –Quant seré pertit de tu,  
Ex 14,15  callareu. Capítol XVIIIIº 15  Dix nostro Senyor a Moysès: –Què és açò?  
Lv 3,1  de pacifichament serà lur  do, axí com de bous, aquell que  
Ex 36,32  un costat del tabernacle, 32 e V a  ·dobar de la un a l’altre costat del  
Ex 16,5  no, 5 e al VIèn die cúllan-na al  doble més que no solían. 6 E diguéran  
Ex 16,22  22 e al VI die cullían-na al  doble, II masures per cascun home. E tots  
Ex 22,4  [*], o sia bou o aze o ovella, al  doble ho smenarà. 5 E si negú fa mal en  
Ex 22,7  rebut, si és trobat lo ladre, al  doble ho retrà. 8 Si s’amaga, lo senyor  
Ex 22,9 vestir; [*] e si ells enganaran, al  doble ho smaneran a lur proÿsme. 10 »E si  
Ex 28,16  retort. 16 E serà de IIII angles e  doble; e haurà mesura de I palm axí en  
Ex 16,29 Senyor vos ha donat [*] al VIèn die  dobles menjars; cascú stiga en sa tenda e  



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

241 
 

Ex 25,7  de bona odor, 7 e pedres oniquines  dobles per ornar e cose rehonable. 8 E fer 
Lv 26,18  jo daré mal sobre vosaltres en VII  dobles per rahó de vostros peccats, 19 e  
Lv 26,21  sobre vosaltres plagues a VII  dobles per rahó de vostros peccats, 22 e  
Ex 28,30  30 E poseràs al reonal del judici  doctrina de veritat qui serà en lo pits de 
Lv 8,8  adobà lo hossen, en lo qual era  doctrina e veritat. 9 E posà-li la  
Ex 15,14  los pobles e enfelloniren-sa, e  dolors tinguéran los stadans dels  
Ex 15,25  mès en las aygües tornaren-sa  dolsas. E allí li stablí manaments e  
Lv 6,6  ofira I moltó nèdeu del folch, e  don aquell al sacerdot segons la stimació  
Lv 22,14  que haurà menjat la quinta part, e  don-ho al sacerdot en lo santuari. 15  
Ex 2,19 dels pastors, e pohà aygüe ab nós e  donà a beura a nostras ovellas. 20 E ell  
Ex 9,23  la mà al cel, e nostro Senyor Déu  donà trons e lamps e pedre en la terra de  
Ex 12,36 d’argent e moltas vestidures, 36 e  donà’ls nostro Senyor gràcia devant los  
Ex 21,4  ensemps. 4 E si nostro Senyor li  donà muller e li parirà fills e fillas, la 
Ex 31,18  setèn die cessà de la obre.” 18 E  donà nostro Senyor a Moysès, quant hagué  
Ex 32,20  pólvora, e scampà’l en l’aygüe e  donà’n a beura als fills de Yrrael. 21 E  
Lv 8,7  e vestí a ell lo pali e demunt li  donà lo ephot, 8 [*] e ab aquellas adobà  
Lv 20,3  del mig de son poble, per ço car  donà de la sua sament a Moloch e ha  
Lv 26,45  e los juýs e las ligs las quals  donà nostro Senyor Déu entre si e los  
Ex 5,16  servents teus? 16 Vet que no’ls  dóna hom palla e no podem fer tantas  
Ex 31,6  e de divercitats de fusts. 6 E  dóna-li per companyó Goliab, fill de  
Ex 13,5  messas. 5 Quant Déu vos haurà  donada la terra del cananeu e de l’heteu  
Ex 13,11 tu e a tos pares, e com la t’haurà  donada, 12 depertiràs la volataria a  
Ex 32,29  e en son frare, per ço que us sia  donada benedicció. 30 E en l’altre die  
Ex 36,1  e Holiap, hòmens a qui Déu havia  donada saviesa e enteniment que sabéssan  
Lv 11,38  aquella. 38 E si a’lgú serà  donada aygüe sobre la samensa e aprés serà 
Lv 19,20  no remuda per preu, ne no li serà  donada libertat, e seran abdosos  
Lv 7,36  36 que manà a ells lo Senyor  donar als fills d’Irrael en ralegió  
Lv 12,6  del tabernacle del testimoni e  donar-ho-ha al sacerdot 7 que ho ofira 
Lv 22,25  Déu vostro, o qualque cose volran  donar que sia corrompuda o no nèdea no  
Lv 27,8  aquell veurà lur poder que púgan  donar, aytant doneran. 9 »E qualquequal  
Ex 12,25  en la terra que nostro Senyor vos  donarà, axí com ha promès, guardareu  
Lv 5,8  e altre per lo holocaust, 8 e  donarà aquells al sacerdot, lo qual ofira  
Ex 3,21  d’ells, e puxes lexarà-us. 21 E  donaré gràcia en aquest poble devant los  
Lv 23,10  intrats en la terra la qual jo  donaré a vosaltres e segareu vostra  
Lv 25,2  intrats en la terra la qual jo us  donaré, coleu lo dissapte del Senyor. 3  
Lv 26,19  supèrbia e per vostra durícia, e  donaré a vosaltres cel dur desobre com a  
Ex 32,24  ha or?” E prengueren-na e  donaren-me’n, e jo gití’ll al foch e  
Ex 35,22 [*]. 22 E los hòmens ab las fembras  donaren tot ço qui era a honor de aquell e 
Ex 8,17  moscallons en los hòmens e en las  donas e en las bísties, e tota la pols de  
Ex 6,4  4 e fiu ab ells covinensa que’ls  donàs la terra de Canahan, terra de lur  
Ex 6,8  qual laví la mia mà per ço que la  donàs a Abraam e a Ysach e a Jacob, e dar  
Lv 25,38  de la terra de Egipte per ço que  donàs a vosaltres la terra de Canahan per  
Ex 5,21  Farahó e sos servents; haveu-los  donat cultell per ço que’ns ociés. 22 E  
Ex 8,15  la terra. 15 E viu Farahó que  donat los era rapòs; agreujà son cor e no  
Ex 16,29  –Vejau que nostro Senyor vos ha  donat [*] al VIèn die dobles menjars;  
Ex 35,34  e obre de pichadura [*]. 34 E ha  donat en lo seu cor tot lo saber a Holiap, 
Ex 36,2 ells e tot hom savi a qui Déu havia  donat saviesa e aquells qui de grat havían 
Lv 20,4  e lexeran l’hom aquell que haurà  donat de la sua sament a Moloch e no  
Lv 23,38  ofertas per vot e ço que de grat  donau a nostro Senyor. 39 »E en lo XV die  
Ex 35,23  ni pèlls de cabres, de grat ho  donaven, totas pells de moltons rubricades 
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Ex 35,25  usos. 25 E las fembras sàvias  donaven ço que sabien: jacint e porpre e  
Ex 35,26  26 e pèlls de cabres; de grat ho  donaven. 27 E los prínceps oferían pedras  
Ex 5,18  a nostro Senyor.” 18 Anau,  donchs, e obrau, que no us darà hom palla, 
Ex 11,2  -us que iscau. 2 Digues,  donchs, als fills de Yrrael, que l’hom  
Lv 20,25  de tots los altres pobles; 25  donchs, vosaltres depertiu a vosaltres  
Lv 21,8  ofer los pans de proposició. Siau,  donchs, sants, car jo sóm sant, Senyor que 
Ex 9,19  que fou edifichada entrò ara. 19  Donchs, tramet e ajusta ton bestiar e tot  
Ex 18,21  anar, e la obre que fassen. 21  Donchs, tria de tot lo poble hòmens  
Ex 33,13  “Has trobada gràcia devant mi.” 13  Donchs, si he trobada gràcia devant tu,  
Ex 36,4 oferiren tots los vots del poble. 4  Donchs, los mestres, costrets de venir, 5  
Lv 23,31  die, serà tallat de son poble. 31  Donchs, no fassau neguna obre en aquell  
Ex 17,2  ’s lo poble ab Moysès e dix:  –Done’ns aygüe que begam! E respòs  
Lv 17,11  de la carn en la sanch és, e jo  doné aquella a vosaltres sobre l’altar  
Ex 5,10  –Axí diu Farahó: que no us  donem palla. 11 Anau e culliu-na allà on 
Ex 25,2 2 –Parla als fills d’Irrael que’m  donen las promíssias, e pendreu-las de  
Lv 15,14  del tabernacle del testimoni, e  donerà aquells al sacerdot, 15 lo qual  
Lv 27,2 vot a Déu e obliguerà la sua ànima,  donerà lo preu ceu sots stimació: 3 Si  
Lv 27,3  mascle de XX fins en XXXX anys,  donerà L sicles d’argent a la masura del  
Lv 27,4  del santuari; 4 e si és fembra,  donerà’n XXX. 5 E si serà de V anys tro a 
Lv 27,15  féu lo vot volrà rembre aquella,  donerà la quinta part de la stimació  
Lv 27,23  per nombrar entrò al jubileu, e  donerà lo preu aquell que l’havia promès  
Ex 30,12  fills de Yrrael, segons lo nombre  doneran cascú lo preu per lurs ànimas a  
Lv 27,8  lur poder que púgan donar, aytant  doneran. 9 »E qualquequal haurà fet vot al 
Ex 10,25  dix Moysès: –¿Hòstias e holocausts  doneràs a nós que oferiam al Senyor Déu  
Ex 22,25  e vostros fills pobills. 25 »E si  dónes diners o préstich al meu poble pobre 
Ex 5,7  sos majorsdòmens [*]: 7 –Vuymés no  doneu palla al poble a fer las teulas axí  
Lv 25,36  usura d’ell tu, ni més que no li  donist. Tem lo Senyor Déu teu per ço que  
Ex 4,12 ni lo sech veent? No sóm jo? 12 Vé,  donques, e jo seré ab tu en la tua bocha,  
Ex 4,13  Moysès: –Prec-te, Senyor, que’m  dons companya. 14 E fou irat nostro Senyor 
Ex 23,8  ni lo dreturer [*]. 8 No pendràs  dons, que los savis obseguen e gíran las  
Ex 28,38  los fills de Yrrael en tots sos  dons. E serà la làmina tostemps en son  
Ex 35,22  tots vaxells d’or fou partit en  dons de nostro Senyor. 23 Si negú havia  
Ex 35,29  las fembras ab pensa humil oferían  dons per ço que féssan les obres que Déu  
Ex 36,3 la obre a fer, 3 liurà’ls tots los  dons dels fills de Yrrael. E com ells  
Ex 36,6  la obre. E axí cessaren de oferir  dons 7 per ço car ço que havían oferit hi  
Ex 38,24 obra del santuari qui fou ofert als  dons, XXVIIII besants e DCCXXX sicles a la 
Lv 2,12  de aquellas ofertas [*] e lurs  dons, e [*] sían conponides sobre l’altar 
Lv 2,14 sal. 14 »Si en altre manera oferràs  dons de las tuas promíssies de tos fruyts  
Lv 9,7  tu e per lo poble, e com oferràs  dons per lo poble, aora per ell, axí com  
Lv 17,5  d’açò deven oferir sacrificis e  dons los sacerdots dels fills d’Irrael,  
Lv 23,38 salvant lo dissapte del Senyor, los  dons vostros e las ofertas per vot e ço  
Ex 22,16  verge qui encara no sia sposada e  dorm ab ella, dar li ha axovar e pendrà- 
Ex 22,27 ·s cobre e no n’ha altre ab què’s  dorme; si crida a mi, oyr-l’he [*]. 28  
Lv 14,47  47 e qui mengerà en aquella o hi  dormirà, levarà la sua vestidura. 48 »E  
Lv 15,4  4 Tota la strada en la qual ell  dormirà e en la qual ell ciurà és inmunde. 
Lv 15,21  entrò al vespre; 21 e lo loch on  dormirà o ciurà en los dies del seu  
Lv 15,24  dies, e en tots los lochs on ell  dormirà ensutzerà. 25 »Fembra que per  
Lv 15,26  de les mèstruas; 26 e lo loch on  dormirà e on ciurà serà ensutzat, 27 e qui 
Lv 20,11  fornichador e la adultre. 11 »Qui  dormirà ab sa madrastre muller de son pare 
Lv 20,13  sanch lur sia sobre ells. 13 »Qui  dormirà ab mascle, ço és, que jaurà ab ell 
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Lv 26,6 vostra, 6 e daré pau a vosaltres, e  dormireu e no serà qui us despert, e  
Ex 26,19  sían sotmesos a cascuna taula per  dos angles. 20 E al segon costat del  
Ex 26,23  VI qui seran als angles aprés lo  dos del tabernacle. 24 E seran ajustades  
Ex 27,6  enmig de l’altar. 6 E feràs  dos forrellats en l’altar, de fust de  
Ex 29,1  »Prin un vadell del bestiar, e  dos moltons sens horresa, 2 e pans alizos, 
Ex 33,8  de son papelló, e guardaven lo  dos de Moysès tro que intràs a la tenda de 
Ex 7,15  en ta mà la verga qui’s tornà  drach, 16 e diràs-li: “Lo Senyor dels  
Ex 7,12 gitaren lurs vergas e tornaren-se  drachs, mas la verga de Aron devorà los  
Ex 7,12  mas la verga de Aron devorà los  drachs d’ells. 13 E fou endureÿt lo cor  
Lv 11,30  d’aquests segons son genus, 30 e  dragó e sergantana e cameleon e luert e  
Lv 6,11  11 e puxs despullarà’s aquests  draps e vestir-se-n’ha d’altres, e  
Lv 26,1  ni entretallaments, ni vadells no  dressareu, ni sia levada entre vosaltres  
Ex 15,26 Déu teu, e fas devant ell ço qui és  dret, e obeyràs los seus manaments [*], no 
Ex 29,22 lo grex qui és sobre ells al costat  dret, per ço car és moltó de santificació, 
Ex 29,28  [*] a Aron e a sos fills per  dret perdurable als fills de Yrrael, car  
Lv 3,17  de nostro Senyor. 17 »Perdurable  dret en las generacions, en tots los  
Lv 6,22  per lo sacerdot que del pare per  dret succeyrà, 23 e tot sacrifici dels  
Lv 8,24  de la orella dreta e lo polzo  dret de las mans e dels peus, e lo  
Lv 8,26  aliza posà sobre lo sèu e musclo  dret. 27 Tot açò ensemps liurà a Aron e a  
Lv 9,16  lo holocaust e féu-ho per son  dret. 17 E sacrifichà la presentalla e  
Lv 14,7 és mundat VII vegades per ço que de  dret sia purgat, e puxs lex anar lo pardal 
Lv 14,17 e sobre lo polzo de la mà e del peu  dret, e sobre la sanch qui és scampada per 
Lv 14,25  que és mundat e sobre lo polze  dret de la mà e del peu dret. 26 E pendrà  
Lv 14,25  lo polze dret de la mà e del peu  dret. 26 E pendrà lo prevere de l’oli del 
Lv 14,27  27 e banyar-hi-ha lo ceu dit  dret e gitar-n’ha contre Déu per VII  
Lv 14,28  orella dreta d’aquell e lo polze  dret de la sua mà e del peu atrecí en lo  
Lv 14,53  per la casa e serà munde per  dret. 54 »Aquesta és la lig de tota  
Lv 24,9 sacrificis del Senyor en perdurable  dret. 10 »E veus que axí un fill de una  
Lv 25,31  en vila que no haja murs, e per  dret de camp la vendrà; si abans no serà  
Lv 27,21  possació concegrada, e pertany de  dret als sacerdots. 22 »Si camp és comprat 
Ex 14,29 e las aygües era quax mur a la part  dreta e a la sinestra. 30 E desliurà’ls  
Ex 15,6 en pregont com a pedre. 6 La tua mà  dreta, Senyor, me fassa gran en  
Ex 29,20  e posar-n’has a [*] la orella  dreta de Aron e de sos fills, e sobre los  
Ex 33,22 la pedra e defendré’t ab la mia mà  dreta tro que sia passat, 23 e levaré la  
Lv 7,32  de Aron e de sos fills. 32 E la mà  dreta del sacrifici pacificable serà en  
Lv 7,33  Aron hauran en la lur part la cama  dreta. 34 E lo pits de la alsadura e la  
Lv 8,23 de aquell e tochà la orella de Aron  dreta en la strema part d’aquella e lo  
Lv 8,23  part d’aquella e lo polzo de la  dreta e semblantment en los peus. 24 E  
Lv 8,24  ’l[s] en l’estrem de la orella  dreta e lo polzo dret de las mans e dels  
Lv 8,25  e los lombles pres, e la cama  dreta. 26 E pres de la cistella del pa  
Lv 14,14 -ne-ha en l’estrem de la orella  dreta d’aquell que deu ésser mundat, e  
Lv 14,14  mundat, e sobre lo polzo en la mà  dreta e del peu, 15 e de l’oli del cister 
Lv 14,17  sobre l’estrem de la orella  dreta d’aquell que és mundat e sobre lo  
Lv 14,25  poserà sobre lo strem de la orella  dreta d’aquell que és mundat e sobre lo  
Lv 14,28  -n’ha l’estrem de la orella  dreta d’aquell e lo polze dret de la sua  
Lv 9,21  ab los pits d’aquells e las cames  dretas, depertí Aron e alsà-ho devant  
Ex 29,20 los polsos de lurs mans e dels peus  drets, e scamparàs la sanch sobre l’altar 
Ex 23,7  e no auciuràs lo noent ni lo  dreturer [*]. 8 No pendràs dons, que los  
Lv 11,17  son genus, 17 e mussol e òliba, lo  duch 18 e’l signe, qui és ocell gran com  
Ex 15,15  15 Adonchs fóran torbats los  duchs de Edom, e tremolament tench los  
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Ex 26,1 e jacint e porpre e cotó e scarlata  dues voltas tenyda, veriades e obre de  
Ex 28,15  e de jacint e de porpre e de cotó  dues vegades tenyt e de bis retort. 16 E  
Ex 39,4 poguéssan tòrcer ab [*] colors, 4 e  dues vores qui s’ajustacen la una a l’  
Ex 10,10 a vosaltres e a vostres infants, és  dupte que mal no’s penseu. 11 No’s ferà  
Lv 13,43  lo sacerdot, condampne-lo que és  dupte que és lebrozia que és nada en la  
Ex 32,9  –Jo veig que aquest poble és de  dur cap; 10 lexe’m que la mia fortsa sa  
Ex 33,3 no pujarè ab tu, que lo poble és de  dur cap, que per ventura jo no’l destroýs 
Ex 33,5  als fills de Yrrael: Poble és de  dur cap. Una vegada pujaré enmig de tu e  
Ex 34,9  vages ab nós, car lo poble és de  dur cap, e que tolgues las nostras  
Lv 26,19  durícia, e donaré a vosaltres cel  dur desobre com a ferro e la terra d’  
Ex 6,9  de l’spirit e per la obra fort  dura. 10 E parlà nostro Senyor a Moysès e  
Ex 1,14  en amargor lur vida per obres  dures de brach e de teula e de rejola, e  
Ex 3,7 en Egipte, e oyí lo seu crit per la  duresa de aquells qui’ls mètan en obres,  
Lv 25,46  no opremau per vostre poder ne ab  duresa. 47 »E si algú de tos frares serà  
Lv 26,21  lur fruyt. 21 »E si anau ab mi en  duresa ni no voleu oyr a mi, jo anediré  
Lv 26,23  rebre diciplina mas ireu ab mi en  duresa, 24 jo iré contre vosaltres e  
Lv 26,19  e per vostra supèrbia e per vostra  durícia, e donaré a vosaltres cel dur  
Ex 1,1  qui entraren en Egipte ab Jacob,  e cascú era ab sa companya: 2 Rubèn,  
Ex 1,4  Neptalín, 4 Dan, Gad, Asser  e Benjamín. 5 Totas las ànimas qui  
Ex 1,6  Egipte. 6 E quant hi foren [*] ell  e sos frares e tot aquell parentiu, 7 los  
Ex 1,6 quant hi foren [*] ell e sos frares  e tot aquell parentiu, 7 los fills de  
Ex 1,7  7 los fills de Yrrael cresquéran  e multiplicaren fort massa e compliren la  
Ex 1,7  e multiplicaren fort massa  e compliren la terra. 8 E entretant levà  
Ex 1,9  Egipte, qui no conegué Josep, 9  e dix a son poble: –Veus lo poble dels  
Ex 1,9  poble dels fills de Yrrael és molt  e més que nós. 10 Veniu sàviament e  
Ex 1,10  e més que nós. 10 Veniu sàviament  e opremam-lo per ço que no moltiplich  
Ex 1,10  lo per ço que no moltiplich massa,  e si’s defèn quantre nós féssam batalla  
Ex 1,10  batalla quantre nostros enamichs  e combatam nós e ischa de la terra. 11 E  
Ex 1,10  nostros enamichs e combatam nós  e ischa de la terra. 11 E mès sobre ells  
Ex 1,11  que’ls turmentassen de càrrechs,  e edificharen ciutats de tendes a Farahó:  
Ex 1,11  ciutats de tendes a Farahó: Pichon  e Ramassès. 12 E com més los opremían, més 
Ex 1,12  los opremían, més multiplichaven  e crexían. 13 E los egipcians havían  
Ex 1,14  de Yrrael, i [*] scarnien-los 14  e aduyen en amargor lur vida per obres  
Ex 1,14  lur vida per obres dures de brach  e de teula e de rejola, e per altres  
Ex 1,14 per obres dures de brach e de teula  e de rejola, e per altres servicis [*]. 15 
Ex 1,14  de brach e de teula e de rejola,  e per altres servicis [*]. 15 E dix lo rey 
Ex 1,15  Egipte a las madrinas dels habreus  –e la una havia nom Sephorà e l’altre  
Ex 1,15 habreus –e la una havia nom Sephorà  e l’altre Suà– 16 e manà’ls: –Quant  
Ex 1,16  nom Sephorà e l’altre Suà– 16  e manà’ls: –Quant vosaltres levareu los  
Ex 1,16  vosaltres levareu los hebreus  e vendrà lo temps de parir, si és mascle  
Ex 1,16  de parir, si és mascle ocieu-lo,  e si és famella stojau-la. 17 E las  
Ex 1,17 la. 17 E las madrines teméran a Déu  e no féran lo manament del rey de Egipte,  
Ex 1,18  mascles. 18 E lo rey apellà-las  e dix: –Què és assò que voleu fer, que los 
Ex 1,19  car ellas saben de levar infants  e parexen ans que vinguen a nós. 20 [*] e  
Ex 1,20  ans que vinguen a nós. 20 [*]  e cresqué lo poble e fou massa confortat,  
Ex 1,20  a nós. 20 [*] e cresqué lo poble  e fou massa confortat, 21 car las madrinas 
Ex 1,22  22 E manà Farahó a tot lo poble  e dix: –Tot mascle que nexerà, gitau-lo  
Ex 1,22  nexerà, gitau-lo dins lo flum,  e la fembra stojau. 2,Tit Capítol sagon 1  
Ex 2,1  isqué un baró de la casa de Leví,  e pres muller de son linatge, 2 qui  
Ex 2,2  de son linatge, 2 qui consabé  e parí un fill. E viu-lo fort bell, e  
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Ex 2,2 parí un fill. E viu-lo fort bell,  e amagà’l III mesos; 3 e com no hu pogués 
Ex 2,3  fort bell, e amagà’l III mesos; 3  e com no hu pogués celar pus, pres una  
Ex 2,3  de jonchs engrutada de pagunta,  e posà dins l’infant, e posà’l [*] riba  
Ex 2,3  de pagunta, e posà dins l’infant,  e posà’l [*] riba del flum. 4 E sa sor  
Ex 2,4  del flum. 4 E sa sor stava luny  e pensave’s aquesta cose. 5 E devallava  
Ex 2,5 Farahó per ço que’s levàs al flum,  e las suas massipas anaven per mig de la  
Ex 2,5  tremès-hi una de las sirventas  e aportaren-le-hy. 6 E obrí-la e viu 
Ex 2,6  aportaren-le-hy. 6 E obrí-la  e viu l’infant que plorava, e hach-ne  
Ex 2,6  -la e viu l’infant que plorava,  e hach-ne mercè e dix: –Aquest és dels  
Ex 2,6  que plorava, e hach-ne mercè  e dix: –Aquest és dels infants dels  
Ex 2,8  respòs: –Vé-hy. E anà la massipa  e apellà sa mare. 9 A la qual dix la filla 
Ex 2,9  de Farahó: –Prin aquest infant  e nodrex-lo’m, e jo dar-t’he ton  
Ex 2,9  aquest infant e nodrex-lo’m,  e jo dar-t’he ton loguer. E pres-lo  
Ex 2,9  ton loguer. E pres-lo la fembre  e nodrí l’infant; e quant fou gran liurà  
Ex 2,9  -lo la fembre e nodrí l’infant;  e quant fou gran liurà’l a la filla de  
Ex 2,10  liurà’l a la filla de Farahó, 10  e ella afià’l e apellà son nom Moysès,  
Ex 2,10  filla de Farahó, 10 e ella afià’l  e apellà son nom Moysès, car dix: «D’  
Ex 2,11  crescut Moysès, isqué a sos frares  e viu la aflicció d’ells. E viu un baró  
Ex 2,12 ferí un dels hebreus sos frares; 12  e com ell guardàs ça e là e vis que no hy  
Ex 2,12 sos frares; 12 e com ell guardàs ça  e là e vis que no hy havia negú, ferí lo  
Ex 2,12  12 e com ell guardàs ça e là  e vis que no hy havia negú, ferí lo  
Ex 2,12  no hy havia negú, ferí lo egipcià  e ocís-lo e amagà’l en la arena. 13 E  
Ex 2,12  negú, ferí lo egipcià e ocís-lo  e amagà’l en la arena. 13 E isqué l’  
Ex 2,13  la arena. 13 E isqué l’altre die  e viu II hebreus qui’s barellaven, e dix  
Ex 2,13 e viu II hebreus qui’s barellaven,  e dix a la un qui feya tort per què feria  
Ex 2,14 lo egipcià? Lavors hach paor Moysès  e dix: «Com és stat açò descubert?» 15 E  
Ex 2,15  15 E Farahó dix aquestas paraulas,  e volia’l auciure, e fugí-sse’n e anà  
Ex 2,15  paraulas, e volia’l auciure,  e fugí-sse’n e anà en terra de Median,  
Ex 2,15 e volia’l auciure, e fugí-sse’n  e anà en terra de Median, e asech-se  
Ex 2,15 -sse’n e anà en terra de Median,  e asech-se prop un pou. 16 E lo sacerdot 
Ex 2,16  que éran vengudes a poar aygüe,  e complíran las canals e volían abeurar lo 
Ex 2,16  poar aygüe, e complíran las canals  e volían abeurar lo bestiar de lur pare.  
Ex 2,17  17 E sobrevinguéran los pastors  e gitaren-las-na. E levà’s Moysès e  
Ex 2,17  -las-na. E levà’s Moysès  e defès las massipas e abeurà lur bestiar. 
Ex 2,17 levà’s Moysès e defès las massipas  e abeurà lur bestiar. 18 E quant foren  
Ex 2,19  desliurades de la mà dels pastors,  e pohà aygüe ab nós e donà a beura a  
Ex 2,19  dels pastors, e pohà aygüe ab nós  e donà a beura a nostras ovellas. 20 E ell 
Ex 2,22  filla del sacerdot, per muller, 22  e parí-li un fill, e apellà’l Gersan e  
Ex 2,22 per muller, 22 e parí-li un fill,  e apellà’l Gersan e dix: «Strany fuy en  
Ex 2,22  -li un fill, e apellà’l Gersan  e dix: «Strany fuy en terra stranya.» E  
Ex 2,22 E parí’n altre que apellà Elítzer,  e dix: «Déu, pare de mon pare, ajudador  
Ex 2,22  de mon pare, ajudador meu, vina  e desliura’m de Farahó.» 23 E aprés molt  
Ex 2,23  d’Irrael gemagaren per las obras,  e cridaren. E lur crit pujà a nostro  
Ex 2,24  24 E oyí lo gemegament d’ells  e rembrà’s de la covinensa que havia feta 
Ex 2,24  covinensa que havia feta ab Abraam  e ab Ysach e ab Jacob, 25 e guardà los  
Ex 2,24 que havia feta ab Abraam e ab Ysach  e ab Jacob, 25 e guardà los fills de  
Ex 2,25 ab Abraam e ab Ysach e ab Jacob, 25  e guardà los fills de Yrrael e desliurà  
Ex 2,25  25 e guardà los fills de Yrrael  e desliurà’ls. 3,Tit Capítol quart 1 E  
Ex 3,1 sacerdot de Median, dins lo desert,  e vench al munt de [*] Horep. 2 E aparech  
Ex 3,2  de foch enmig de una gavarrera,  e veya que la gavarrera flamajava e no’s  
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Ex 3,2  e veya que la gavarrera flamajava  e no’s cremava. 3 E dix Moysès: «Iré a  
Ex 3,4  apellà’l d’enmig de la gavarrera  e dix-li: –Moysès, Moysès! E ell dix:  
Ex 3,6  sóm Déu de ton pare, Déu de Abraam  e Déu de Ysach e Déu de Jacob. E Moysès  
Ex 3,6  pare, Déu de Abraam e Déu de Ysach  e Déu de Jacob. E Moysès girà’s, car no  
Ex 3,7  aflicció del meu poble en Egipte,  e oyí lo seu crit per la duresa de aquells 
Ex 3,8  aquells qui’ls mètan en obres, 8  e [*] devall per ço que’ls desliure de  
Ex 3,8 desliure de las mans dels egipcians  e’ls amèn en terra bona e spayosa, en  
Ex 3,8  egipcians e’ls amèn en terra bona  e spayosa, en terra en què corre let e  
Ex 3,8  spayosa, en terra en què corre let  e mel, la terra del cananeu e hateu e  
Ex 3,8  let e mel, la terra del cananeu  e hateu e amoreu e cerezeu e aveu e  
Ex 3,8 e mel, la terra del cananeu e hateu  e amoreu e cerezeu e aveu e gerbuzeu. 9 Lo 
Ex 3,8  terra del cananeu e hateu e amoreu  e cerezeu e aveu e gerbuzeu. 9 Lo crit  
Ex 3,8  cananeu e hateu e amoreu e cerezeu  e aveu e gerbuzeu. 9 Lo crit dels fills de 
Ex 3,8  e hateu e amoreu e cerezeu e aveu  e gerbuzeu. 9 Lo crit dels fills de Yrrael 
Ex 3,9  fills de Yrrael és vengut a mi,  e viu lur aflicció per què són opremuts  
Ex 3,10  dels egipcians. 10 Mas vina,  e trematré’t al rey Farahó per ço que  
Ex 3,11  –Qui çó jo, que vaja al rey Farahó  e traga los fills de Yrrael de Egipte? 12  
Ex 3,12  12 E dix Déu: –Jo seré ab tu,  e aquest senyal hauràs que jo t’he manat: 
Ex 3,13 –Vet que jo iré als fills de Yrrael  e dir-los-he: “Lo Déu de vostres pares 
Ex 3,15 Déu de vostres pares, Déu de Abraam  e Déu de Ysach e Déu de Jacob, m’ha  
Ex 3,15 pares, Déu de Abraam e Déu de Ysach  e Déu de Jacob, m’ha tremès a vosaltres.” 
Ex 3,15  Aquest nom he per tostemps,  e aquest és mon memorial en totas coses en 
Ex 3,16  coses en las generacions. 16 Vé  e ajusta tots los pus vells de Yrrael, e  
Ex 3,16  tots los pus vells de Yrrael,  e diràs: “Lo Senyor Déu de vostres pares  
Ex 3,16 pares m’és aparagut, Déu de Abraam  e Déu de Ysach e Déu de Jacob, e dix: Jo  
Ex 3,16  Déu de Abraam e Déu de Ysach  e Déu de Jacob, e dix: Jo vesitant vesite  
Ex 3,16  e Déu de Ysach e Déu de Jacob,  e dix: Jo vesitant vesite a vosaltres; jo  
Ex 3,17  ço que us sdevenech en Egipte, 17  e dix que us tragués de la aflicció de  
Ex 3,17 us tragués de la aflicció de Egipte  e us aport en terra de Canahan, de l’  
Ex 3,17  en terra de Canahan, de l’heteu  e amoreu [*] e aveu e gebuzeu, en la terra 
Ex 3,17  Canahan, de l’heteu e amoreu [*]  e aveu e gebuzeu, en la terra en què corre 
Ex 3,17  de l’heteu e amoreu [*] e aveu  e gebuzeu, en la terra en què corre let e  
Ex 3,17  en la terra en què corre let  e mel.” 18 E oyran la tua veu, e intraràs  
Ex 3,18  let e mel.” 18 E oyran la tua veu,  e intraràs tu e los pus vells de Yrrael al 
Ex 3,18  E oyran la tua veu, e intraràs tu  e los pus vells de Yrrael al rey de  
Ex 3,18  vells de Yrrael al rey de Egipte,  e dir-li-has: “Lo Senyor, Déu dels  
Ex 3,20  maravellas que faré enmig d’ells,  e puxes lexarà-us. 21 E donaré gràcia en 
Ex 3,21  aquest poble devant los egipcians,  e quant axireu no axireu buyts, 22 mas  
Ex 3,22  mas demanarà la fembra a sa veÿna  e a sa hosta vaxells d’argent e d’or e  
Ex 3,22  e a sa hosta vaxells d’argent  e d’or e vestiduras, e posar-les-heu  
Ex 3,22  sa hosta vaxells d’argent e d’or  e vestiduras, e posar-les-heu sobre  
Ex 3,22  d’argent e d’or e vestiduras,  e posar-les-heu sobre vostros fills e  
Ex 3,22  -les-heu sobre vostros fills  e fillas, e despullareu Egipte. 4,Tit  
Ex 3,22 -heu sobre vostros fills e fillas,  e despullareu Egipte. 4,Tit Capítol quint  
Ex 4,3 -la en terra. E gità-la en terra  e tornà serp, axí que fugia Moysès. 4 E  
Ex 4,4  4 E dix nostro Senyor: –Sten ta mà  e pren-la per la coha. E [*] pres-la e 
Ex 4,4  -la per la coha. E [*] pres-la  e tornà bastó. 5 E dix-li: –Per ço que  
Ex 4,5 pares t’és aparagut, Déu de Abraam  e Déu de Ysach e Déu de Jacob. 6 E dix [*] 
Ex 4,5  Déu de Abraam e Déu de Ysach  e Déu de Jacob. 6 E dix [*] nostro Senyor: 
Ex 4,7  vegada al si. E mès-la-hy,  e tragué-la’n altre vegada, e fou  
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Ex 4,7  hy, e tragué-la’n altre vegada,  e fou semblant a l’atre. 8 E dix-li:  
Ex 4,9  paraula, prin de la aygüe del flum  e scampa-la sobre terra, e tot ço que  
Ex 4,9 del flum e scampa-la sobre terra,  e tot ço que poràs del flum gitar serà en  
Ex 4,12  veent? No sóm jo? 12 Vé, donques,  e jo seré ab tu en la tua bocha, e  
Ex 4,12  e jo seré ab tu en la tua bocha,  e ensenyar-t’he què parlaràs. 13 E dix  
Ex 4,14  nostro Senyor Déu quantre Moysès  e dix: –Aron, ton frare levite, sé que és  
Ex 4,14  Ves que ell axirà a tu a carrera,  e veurà’t e alegrar-s’ha de tu de cor; 
Ex 4,14  axirà a tu a carrera, e veurà’t  e alegrar-s’ha de tu de cor; 15 e parla 
Ex 4,15  e alegrar-s’ha de tu de cor; 15  e parla-li e posa las mias paraulas en  
Ex 4,15 s’ha de tu de cor; 15 e parla-li  e posa las mias paraulas en la sua bocha,  
Ex 4,15  las mias paraulas en la sua bocha,  e jo seré en la tua bocha e en la sua, e  
Ex 4,15  bocha, e jo seré en la tua bocha  e en la sua, e mostrar-vos-he què  
Ex 4,15  seré en la tua bocha e en la sua,  e mostrar-vos-he què deureu fer. 16  
Ex 4,16 fer. 16 Ell parlarà per tu al poble  e serà ta bocha, e tu seràs ço que a Déu  
Ex 4,16  per tu al poble e serà ta bocha,  e tu seràs ço que a Déu tany. 17 E prin  
Ex 4,18  senyals. 18 E anà-sse’n Moysès  e tornà a Getró, son sogre, e dix-li:  
Ex 4,18  Moysès e tornà a Getró, son sogre,  e dix-li: –Iré e tornaré a mos frares en 
Ex 4,18  Getró, son sogre, e dix-li: –Iré  e tornaré a mos frares en Egipte per ço  
Ex 4,20  ànima. 20 E pres Moysès sa muller  e sos fills, e posà’ls sobre I aze e  
Ex 4,20  pres Moysès sa muller e sos fills,  e posà’ls sobre I aze e tornà-sse’n en 
Ex 4,20 e sos fills, e posà’ls sobre I aze  e tornà-sse’n en Egipte, e portava la  
Ex 4,20  I aze e tornà-sse’n en Egipte,  e portava la verga de Déu en la mà. 21 E  
Ex 4,21  21 E dix-li nostro Senyor: –Vé  e ratorna en Egipte, e totas las  
Ex 4,21  Senyor: –Vé e ratorna en Egipte,  e totas las maravellas que jo posí en ta  
Ex 4,21  Farahó. E jo endureyré lo seu cor  e no lexerà lo poble. 22 E diràs [*]: “Açò 
Ex 4,23 Jo lex a mon fill que’m servescha,  e no’l volguist lexar anar; jo alciuré  
Ex 4,24  [*], acorrech-li nostro Senyor  e volia’l auciure. 25 E pres Sephorà una  
Ex 4,25  25 E pres Sephorà una pedra aguda  e sirconcís son fill, e tochà sos peus e  
Ex 4,25  pedra aguda e sirconcís son fill,  e tochà sos peus e dix: «Tu est ab mi spos 
Ex 4,25  son fill, e tochà sos peus  e dix: «Tu est ab mi spos de peccats», 26  
Ex 4,26  «Tu est ab mi spos de peccats», 26  e lexà’l anar pus que hach dit «Spos de  
Ex 4,29  manats. 29 E venguéran ensemps  e ajustaren tots los vells dels fills d’  
Ex 4,30  nostro Senyor havia ditas a Moysès  e féu senyals devant lo poble. 31 [*] e  
Ex 4,31 féu senyals devant lo poble. 31 [*]  e oÿren que nostro Senyor havia visitats  
Ex 4,31  havia visitats los fills d’Irrael  e que havia guardat lur aflicció, e dins  
Ex 4,31  e que havia guardat lur aflicció,  e dins aoraven. 5,Tit Capítol VI 1 Aprés  
Ex 5,1  VI 1 Aprés açò intraren Moysès  e Aron a Farahó e diguéran-li: –Açò diu  
Ex 5,1 açò intraren Moysès e Aron a Farahó  e diguéran-li: –Açò diu lo Senyor Déu de 
Ex 5,3  que anem a carrera de III dies [*]  e sacrifiquem al Senyor Déu nostro per ço  
Ex 5,4  Egipte: –Per què vosaltres, Moysès  e Aron, somoveu lo poble de lurs obres?  
Ex 5,5  Veus que la companya és crescuda,  e quant més irà més crexerà, si no’ls feu 
Ex 5,7  primerament, mas vagen-hi ells  e cúllan rostoy. 8 A manera de las teulas  
Ex 5,8  primer fèyan posareu sobre ells,  e no’ls na aminvareu res, car vegaven e  
Ex 5,8  ’ls na aminvareu res, car vegaven  e per ço crídan e diuen: “Anem sacrificar  
Ex 5,8  res, car vegaven e per ço crídan  e diuen: “Anem sacrificar al Déu nostro!”  
Ex 5,9  nostro!” 9 Opremeu-los a obrar,  e cumplen la lur obre per ço que no  
Ex 5,10  los seus majorsdòmens [*] al poble  e diguéran: –Axí diu Farahó: que no us  
Ex 5,11  que no us donem palla. 11 Anau  e culliu-na allà on ne poreu trobar, ni  
Ex 5,13  de Egipte aproxulaven-los  e dèyan: –Compliu vostre obra tots dies  
Ex 5,14  palla! 14 E ferien lo poble [*]  e dèyan: –Per què no compliu la masura de  
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Ex 5,14 compliu la masura de las teulas vuy  e ayir axí com primerament? 15 E vinguéran 
Ex 5,15  los majors dels fills d’Irrael  e cridaren a Farahó e diguéran-li: –Per  
Ex 5,15 fills d’Irrael e cridaren a Farahó  e diguéran-li: –Per què fas quantre nós, 
Ex 5,16  16 Vet que no’ls dóna hom palla  e no podem fer tantas teulas com primer.  
Ex 5,17  E ell respòs: –Vosaltres vos posau  e per ço dieu: “Anem a sacrificar a nostro 
Ex 5,18  a nostro Senyor.” 18 Anau, donchs,  e obrau, que no us darà hom palla, e fereu 
Ex 5,18  e obrau, que no us darà hom palla,  e fereu tantas teulas com solíau. 19 E com 
Ex 5,20  die”, 20 corregueren a Moysès  e Aron, qui staven de l’altre part, com  
Ex 5,21  part, com axiren de Farahó, 21  e digueren-los: –Vinga nostro Senyor e  
Ex 5,21  -los: –Vinga nostro Senyor  e jutge vós, ço que vosaltres haveu fet  
Ex 5,21  vosaltres haveu fet pudir la olor  e la pudor nostra devant Farahó e sos  
Ex 5,21  e la pudor nostra devant Farahó  e sos servents; haveu-los donat cultell  
Ex 5,22  22 E tornà Moysès a nostro Senyor  e dix: –Senyor, per què has turmentat  
Ex 5,23  a Farahó que parlàs en ton nom,  e ha turmentat lo teu poble? Per què,  
Ex 6,1  car per mans forts los lexaré  e en mà fort los gitaré de lur terra. 2 E  
Ex 6,2  2 E parlà nostro Senyor a Moysès  e dix-li: –Jo sóm lo Senyor 3 que  
Ex 6,3  lo Senyor 3 que apareguí a Abraam  e a Ysach e a Jacob en Déu totpoderós, en  
Ex 6,3  3 que apareguí a Abraam e a Ysach  e a Jacob en Déu totpoderós, en nom meu, e 
Ex 6,3  en Déu totpoderós, en nom meu,  e Adonay no afreturà a ells; 4 e fiu ab  
Ex 6,4 meu, e Adonay no afreturà a ells; 4  e fiu ab ells covinensa que’ls donàs la  
Ex 6,5  perquè los egipcians los apremían,  e remembrà’m de la mia covinensa. 6 E per 
Ex 6,6  qui us desliuraré de servitut  e us desliuraré de càrcer dels egipcians,  
Ex 6,7  en alt bras, en judicis [*], 7  e us rembré en pobles, e seré vostro Déu,  
Ex 6,7  [*], 7 e us rembré en pobles,  e seré vostro Déu, e sabreu que jo sóm  
Ex 6,7  en pobles, e seré vostro Déu,  e sabreu que jo sóm vostro Déu, e que jo  
Ex 6,7  e sabreu que jo sóm vostro Déu,  e que jo sóm Senyor qui us he trets dels  
Ex 6,8  dels càrcers dels egipcians, 8  e metré-us en terra sobre la qual laví  
Ex 6,8 mia mà per ço que la donàs a Abraam  e a Ysach e a Jacob, e dar-la-us-he  
Ex 6,8  ço que la donàs a Abraam e a Ysach  e a Jacob, e dar-la-us-he a posseyr, 
Ex 6,8 donàs a Abraam e a Ysach e a Jacob,  e dar-la-us-he a posseyr, car jo sóm 
Ex 6,9 Moysès tot açò als fills d’Irrael,  e ells no l’obeÿren per engoxa de l’  
Ex 6,9  l’obeÿren per engoxa de l’spirit  e per la obra fort dura. 10 E parlà nostro 
Ex 6,10  10 E parlà nostro Senyor a Moysès  e dix: 11 –Entra en Egipte e parla ab  
Ex 6,11 a Moysès e dix: 11 –Entra en Egipte  e parla ab Farahó, rey de Egipte, que lex  
Ex 6,12  no m’oen. ¿Com ma oyrà Farahó,  e majorment com no sia circuncís?” Capítol 
Ex 6,13  13 E parlà nostro Senyor a Moysès  e Aron [*] a manà [*] a Farahó rey de  
Ex 6,14  fills de Yrrael foren: Enoch  e Calvesron e Carní. 15 Aquests són los  
Ex 6,14  de Yrrael foren: Enoch e Calvesron  e Carní. 15 Aquests són los fills de  
Ex 6,15 E los fills de Simeon foren: Genuel  e Jamahod e Sasín e Saer e Saül, fill de  
Ex 6,15  de Simeon foren: Genuel e Jamahod  e Sasín e Saer e Saül, fill de Cana.  
Ex 6,15  foren: Genuel e Jamahod e Sasín  e Saer e Saül, fill de Cana. Aquest és lo  
Ex 6,15  Genuel e Jamahod e Sasín e Saer  e Saül, fill de Cana. Aquest és lo linatge 
Ex 6,16  de Leví per lur perentiu: Gerson  e Cahat e Merarí. E los anys de Leví foren 
Ex 6,16  per lur perentiu: Gerson e Cahat  e Merarí. E los anys de Leví foren  
Ex 6,17  17 Los fills de Gerson: Jobení  e Semehí per lurs perentius. 18 Los fills  
Ex 6,18  18 Los fills de Cahat: Ameran  e Ysuar e Efron e Oziel. E los anys de la  
Ex 6,18  Los fills de Cahat: Ameran e Ysuar  e Efron e Oziel. E los anys de la vida de  
Ex 6,18  de Cahat: Ameran e Ysuar e Efron  e Oziel. E los anys de la vida de Cahat  
Ex 6,19  19 Los fills de Merarí foren: Moch  e Mozí. Aquests són los perentius de Leví  
Ex 6,20  sa cozina, qui li parí Aron  e Moysès e Maria. E foren los anys de  
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Ex 6,20  cozina, qui li parí Aron e Moysès  e Maria. E foren los anys de Ameran  
Ex 6,21  E los fills de Ysuar foren: Enapè  e Zacrí e Coré. 22 E los fills de Oziel  
Ex 6,21 fills de Ysuar foren: Enapè e Zacrí  e Coré. 22 E los fills de Oziel foren:  
Ex 6,22  E los fills de Oziel foren: Mizael  e Clicipian e Cecrí. 23 E pres Aron muller 
Ex 6,22  de Oziel foren: Mizael e Clicipian  e Cecrí. 23 E pres Aron muller Elizàbech  
Ex 6,23  sor de Vaason, que li parí Nadap  e Abaruch e Aletzar e Aytamar. 24 E los  
Ex 6,23 Vaason, que li parí Nadap e Abaruch  e Aletzar e Aytamar. 24 E los fills de  
Ex 6,23  li parí Nadap e Abaruch e Aletzar  e Aytamar. 24 E los fills de Coré: Asir e  
Ex 6,24  24 E los fills de Coré: Asir  e Halcanà e Alnasap. Aquests són los  
Ex 6,24 E los fills de Coré: Asir e Halcanà  e Alnasap. Aquests són los perentius dels  
Ex 6,26  lurs perentius. 26 Aquest és Aron  e Moysès, a qui manà nostro Senyor que  
Ex 7,2  li parlaràs tot ço que jo’t diré,  e ell parlarà a Faraó que lex anar los  
Ex 7,3  3 Mas jo li endureyré lo seu cor,  e montiplicaré los senyals e mes  
Ex 7,3 seu cor, e montiplicaré los senyals  e mes maravellas en terra de Egipte. 4 E  
Ex 7,4  terra de Egipte. 4 E no us oyran,  e matré la mia mà sobre Egipte, e manaré  
Ex 7,4  e matré la mia mà sobre Egipte,  e manaré ma host e lo meu poble, los fills 
Ex 7,4  mà sobre Egipte, e manaré ma host  e lo meu poble, los fills de Yrrael, per  
Ex 7,5 5 [*] stesa la mia mà sobre Egipte,  e trauré los fills de Yrrael del mig d’  
Ex 7,6  del mig d’ells. 6 E féu Moysès  e Aron axí com nostro Senyor los havia  
Ex 7,7  manat. 7 E era Moysès de LXXX anys  e Aron de LXXXIII quant parlaren a Farahó. 
Ex 7,8  8 E dix nostro Senyor a Moysès  e Aron: 9 –Quant vos dirà Farahó: “Mostrau 
Ex 7,9  diràs a Aron: “Prin ta verga  e gita-la devant Farahó”, e tornar-s’ 
Ex 7,9  verga e gita-la devant Farahó”,  e tornar-s’ha serp. 10 E intraren  
Ex 7,10 -s’ha serp. 10 E intraren Moysès  e Aron a Farahó, e féran axí com nostro  
Ex 7,10  E intraren Moysès e Aron a Farahó,  e féran axí com nostro Senyor los havia  
Ex 7,10  com nostro Senyor los havia manat,  e gità Aron la verga devant Farahó e sos  
Ex 7,10  e gità Aron la verga devant Farahó  e sos servents, e tornà serp. 11 E apellà  
Ex 7,10 verga devant Farahó e sos servents,  e tornà serp. 11 E apellà Farahó los savis 
Ex 7,11  serp. 11 E apellà Farahó los savis  e los encantadors, e feren ells per  
Ex 7,11 Farahó los savis e los encantadors,  e feren ells per encantaments uns e altres 
Ex 7,11  e feren ells per encantaments uns  e altres secrets axí matex, 12 e gitaren  
Ex 7,12  uns e altres secrets axí matex, 12  e gitaren lurs vergas e tornaren-se  
Ex 7,12 axí matex, 12 e gitaren lurs vergas  e tornaren-se drachs, mas la verga de  
Ex 7,13  13 E fou endureÿt lo cor de Farahó  e no’ls oyí, axí com havia manat nostro  
Ex 7,14  manat nostro Senyor 14 a Moysès,  e agreujat s’és lo cor de Farahó e no vol 
Ex 7,14  e agreujat s’és lo cor de Farahó  e no vol lexar anar lo poble. 15 –Vés a  
Ex 7,15  a ell –dix nostro Senyor– al matí,  e ell axirà a las aygües, i tu staràs  
Ex 7,15  devant ell a la riba del flum,  e portaràs en ta mà la verga qui’s tornà  
Ex 7,16  mà la verga qui’s tornà drach, 16  e diràs-li: “Lo Senyor dels hebreus m’  
Ex 7,16  dels hebreus m’ha tremès a tu  e diu: Lexa lo meu poble que sacrifich al  
Ex 7,16  meu poble que sacrifich al desert,  e no ho volguist fer tro ara. Capítol X 17 
Ex 7,17  ab la mia mà l’aygüe del flum  e tornar-s’ha l’aygüe en sanch, 18 e  
Ex 7,18  -s’ha l’aygüe en sanch, 18  e los pexos qui són en lo flum morran, e  
Ex 7,18  pexos qui són en lo flum morran,  e las aygües pudiran, e seran turmentats  
Ex 7,18  flum morran, e las aygües pudiran,  e seran turmentats tots los de Egipte qui  
Ex 7,19  –Digues Aron: “Prin ta verga  e stin ta mà sobre las aygües de Egipte e  
Ex 7,19  ta mà sobre las aygües de Egipte  e sobre los flums e rius e basses, e  
Ex 7,19  aygües de Egipte e sobre los flums  e rius e basses, e tornar-s’han sanch.” 
Ex 7,19  de Egipte e sobre los flums e rius  e basses, e tornar-s’han sanch.” E sia  
Ex 7,19  e sobre los flums e rius e basses,  e tornar-s’han sanch.” E sia sanch en  
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Ex 7,20  com de pedre. 20 E féran Moysès  e Aron axí com nostro Senyor los havia  
Ex 7,20  com nostro Senyor los havia manat,  e levà sa verga e ferí l’aygüe del flum  
Ex 7,20  los havia manat, e levà sa verga  e ferí l’aygüe del flum devant Farahó e  
Ex 7,20  l’aygüe del flum devant Farahó  e sos servents, e girà’s en sanch; 21 e  
Ex 7,20  flum devant Farahó e sos servents,  e girà’s en sanch; 21 e los pexos moriren 
Ex 7,21  servents, e girà’s en sanch; 21  e los pexos moriren qui éran en lo flum  
Ex 7,21  moriren qui éran en lo flum [*],  e no poguéran los egipcians beura de l’  
Ex 7,21  beura de l’aygüe del flum,  e fou sanch en tota la terra de Egipte. 22 
Ex 7,22  dels egipcians ab lur encantament,  e fou endureÿt lo cor de Farahó e no l’  
Ex 7,22  e fou endureÿt lo cor de Farahó  e no l’oyí, axí com nostro Senyor los  
Ex 7,23  los havia manat. 23 E girà’s  e intrà-sse’n en sa casa, e no hy posà  
Ex 7,23  ’s e intrà-sse’n en sa casa,  e no hy posà son cor aquella vegada. 24 E  
Ex 8,1  Senyor a Moysès: –Entra a Farahó  e diràs-li: “Açò diu nostro Senyor: Lexa 
Ex 8,3  ab granotas, 3 [*] qui pugeran  e intraran en ta casa, [*] e al teu lit, e 
Ex 8,3  pugeran e intraran en ta casa, [*]  e al teu lit, e en las cases dels teus  
Ex 8,3  en ta casa, [*] e al teu lit,  e en las cases dels teus servents e del  
Ex 8,3  e en las cases dels teus servents  e del teu poble [*] 4 [*].” 5 E dix nostro 
Ex 8,5  verga ab la tua mà sobre los flums  e sobre los rius e sobre las bassas, e  
Ex 8,5 mà sobre los flums e sobre los rius  e sobre las bassas, e amena granotas sobre 
Ex 8,5  sobre los rius e sobre las bassas,  e amena granotas sobre tota la terra de  
Ex 8,6  sobre totas las aygües de Egipte,  e pujaren las granotas e cobriren tota la  
Ex 8,6  de Egipte, e pujaren las granotas  e cobriren tota la terra de Egipte. 7 E  
Ex 8,7  encantadors per lur encantament,  e amanaren granotas sobre tota la terra de 
Ex 8,8 de Egipte. 8 E apellà Farahó Moysès  e Aron e dix-los: –Pregau a nostro  
Ex 8,8  8 E apellà Farahó Moysès e Aron  e dix-los: –Pregau a nostro Senyor que  
Ex 8,8 Senyor que tolga las granotas de mi  e de mon poble, e lexaré lo poble que  
Ex 8,8  las granotas de mi e de mon poble,  e lexaré lo poble que sacrifich a nostro  
Ex 8,9  Moysès [*]: –Stablex-ma quant,  e pregaré per tu e per tos servents e per  
Ex 8,9  -ma quant, e pregaré per tu  e per tos servents e per ton poble que las 
Ex 8,9 e pregaré per tu e per tos servents  e per ton poble que las granotas isquen de 
Ex 8,9 que las granotas isquen de ta terra  e de ta casa, e que’n romanguen solament  
Ex 8,9  isquen de ta terra e de ta casa,  e que’n romanguen solament en lo flum. 10 
Ex 8,11  no és axí com lo Déu nostro, 11  e pertir-s’han las granotas de tu e de  
Ex 8,11  pertir-s’han las granotas de tu  e de ta casa, e de tos servents e de ton  
Ex 8,11  las granotas de tu e de ta casa,  e de tos servents e de ton poble, e  
Ex 8,11  tu e de ta casa, e de tos servents  e de ton poble, e romandran solament al  
Ex 8,11  e de tos servents e de ton poble,  e romandran solament al flum. 12 E  
Ex 8,12  al flum. 12 E pertiren-sa Moysès  e Aron de Farahó, e cridà Moysès a nostro  
Ex 8,12  -sa Moysès e Aron de Farahó,  e cridà Moysès a nostro Senyor per la  
Ex 8,13 Senyor segons la paraula de Moysès,  e moriren las granotas de las cases e de  
Ex 8,13 e moriren las granotas de las cases  e de las vilas e dels camps, 14 e  
Ex 8,13  de las cases e de las vilas  e dels camps, 14 e ajustaren-las en  
Ex 8,14  e de las vilas e dels camps, 14  e ajustaren-las en grans torrents, e  
Ex 8,14  ajustaren-las en grans torrents,  e podriren la terra. 15 E viu Farahó que  
Ex 8,15  los era rapòs; agreujà son cor  e no’ls oyí, axí com nostro Senyor havia  
Ex 8,16  Senyor a Moysès: –Parla a Aron  e digues-li: “Stin ta verga e fir la  
Ex 8,16  Aron e digues-li: “Stin ta verga  e fir la pols de la terra, e haurà  
Ex 8,16 ta verga e fir la pols de la terra,  e haurà moscallons en tota la tera de  
Ex 8,17  Aron la verga que tenia en la mà,  e ferí la pols de la terra, e foren fets  
Ex 8,17  la mà, e ferí la pols de la terra,  e foren fets los moscallons en los hòmens  
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Ex 8,17  fets los moscallons en los hòmens  e en las donas e en las bísties, e tota la 
Ex 8,17  en los hòmens e en las donas  e en las bísties, e tota la pols de la  
Ex 8,17  e en las donas e en las bísties,  e tota la pols de la terra fou tornada en  
Ex 8,18 encantament, que fóssan moscallons,  e no poguéran. E éran los moscallons axí  
Ex 8,19  E fou endureÿt lo cor de Farahó  e no’ls oyí, axí com nostro Senyor havia  
Ex 8,20  Senyor a Moysès: –Leva’t matí  e stà devant Farahó quant irà a las  
Ex 8,20  Farahó quant irà a las aygües,  e diràs-li: “Açò diu nostro Senyor: Lexe 
Ex 8,21 Lexe’m mon poble que sacrifich, 21  e si no’l lexas, jo trematré a tu e a tos 
Ex 8,21  e si no’l lexas, jo trematré a tu  e a tos servents e a ton poble e’n tas  
Ex 8,21  jo trematré a tu e a tos servents  e a ton poble e’n tas cases tots linatges 
Ex 8,21 a tu e a tos servents e a ton poble  e’n tas cases tots linatges de mosques, e 
Ex 8,21 tas cases tots linatges de mosques,  e las cases dels egipcians seran plenas de 
Ex 8,22  meu poble, que no hy haurà moscas,  e sabran sertament que jo sóm Senyor enmig 
Ex 8,23 jo sóm Senyor enmig de la terra; 23  e posaré depertiment entre lo meu poble e  
Ex 8,23  depertiment entre lo meu poble  e al teu, car demà serà aquest senyal”. 24 
Ex 8,24  demà serà aquest senyal”. 24 [*]  e vénch mosca fort gran en la casa de  
Ex 8,24  fort gran en la casa de Farahó  e en sos servents e’n tota la terra de  
Ex 8,24 la casa de Farahó e en sos servents  e’n tota la terra de Egipte, e fou  
Ex 8,24  e’n tota la terra de Egipte,  e fou complida la terra de tot linatge de  
Ex 8,25 de moscas. 25 E apellà Farahó Moyès  e Aron e dix-los: –Anau e sacrifichau al 
Ex 8,25  25 E apellà Farahó Moyès e Aron  e dix-los: –Anau e sacrifichau al vostre 
Ex 8,25  Moyès e Aron e dix-los: –Anau  e sacrifichau al vostre Déu en aquesta  
Ex 8,27  27 Nós a carrera de III dies irem,  e sacrificarem al Senyor Déu nostro, axí  
Ex 8,29  tu, pregaré per tu nostro Senyor,  e las moscas partir-s’han de tu e de  
Ex 8,29  e las moscas partir-s’han de tu  e de ton poble e de tos servents; emperò  
Ex 8,29  -s’han de tu e de ton poble  e de tos servents; emperò no’m vullas pus 
Ex 8,30  30 E pertí’s Moysès de Farahó  e pregà nostro Senyor. 31 E ell féu segons 
Ex 8,31 31 E ell féu segons la sua paraula,  e tolch las moscas de Farahó e dels  
Ex 8,31  e tolch las moscas de Farahó  e dels cervents seus e del seu poble, que  
Ex 8,31  de Farahó e dels cervents seus  e del seu poble, que no n’hi romàs  
Ex 9,1  Senyor a Moysès: –Entra a Farahó  e parla-li: “Açò diu lo Senyor Déu dels  
Ex 9,3  mia mà serà sobre los teus camps,  e sobre los teus camells e sobre los àzens 
Ex 9,3  camps, e sobre los teus camells  e sobre los àzens e sobre los cavalls e  
Ex 9,3  los teus camells e sobre los àzens  e sobre los cavalls e los bous e las  
Ex 9,3 sobre los àzens e sobre los cavalls  e los bous e las ovellas pastilència fort  
Ex 9,3  e sobre los cavalls e los bous  e las ovellas pastilència fort gran, 4 e  
Ex 9,4  ovellas pastilència fort gran, 4  e ferà nostro Senyor maravella entre las  
Ex 9,6  Senyor aquesta maravella. 6 [*]  e en l’altre die moriren tots los  
Ex 9,6  tots los bestiars dels egipcians,  e de las bísties de Yrrael neguna no’n  
Ex 9,7 no’n morí. 7 E tramès-hi Farahó,  e no’n trobà neguna de morta de aquellas  
Ex 9,7  E fou agreujat lo cor de Farahó  e no lexà lo poble. 8 E dix nostro Senyor  
Ex 9,8  8 E dix nostro Senyor a Moysès  e Aron: –Preneu las mans plenas de cendra  
Ex 9,8 las mans plenas de cendra del foch,  e Moysès scampa-hu [*] devant Farahó, 9  
Ex 9,9  scampa-hu [*] devant Farahó, 9  e sia la pols sobre tota la terra de  
Ex 9,9 pols sobre tota la terra de Egipte,  e los hòmens i las bístias hagen nafres, e 
Ex 9,9  hòmens i las bístias hagen nafres,  e sían vergades las gents en tota la terra 
Ex 9,10  10 E prenguéran cendra del foch  e scamparen-la quantre Farahó, e scampà  
Ex 9,10  e scamparen-la quantre Farahó,  e scampà-la Moysès al cel, e foren fetas 
Ex 9,10  e scampà-la Moysès al cel,  e foren fetas nafres e vexigues en las  
Ex 9,10 Moysès al cel, e foren fetas nafres  e vexigues en las gents e en las bísties.  
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Ex 9,10  nafres e vexigues en las gents  e en las bísties. 11 E los encantadors no  
Ex 9,11  per las nafres que havían ells  e tota la terra de Egipte. 12 E endureý  
Ex 9,12  nostro Senyor lo cor de Farahó  e no’ls oý [*]. 13 E parlà nostro Senyor  
Ex 9,13  13 E parlà nostro Senyor a Moysès  e dix-li: –Leva’t dematí e stà devant  
Ex 9,13  Moysès e dix-li: –Leva’t dematí  e stà devant Farahó, e diràs-li: “Açò  
Ex 9,13  ’t dematí e stà devant Farahó,  e diràs-li: “Açò diu lo Senyor dels  
Ex 9,14  las mias plagues sobre ton cor  e sobre tos servents e ton poble, per ço  
Ex 9,14  sobre ton cor e sobre tos servents  e ton poble, per ço que sàpies que no n’  
Ex 9,15  la terra. 15 Ara stendré la mia mà  e jo fariré tu e ton poble ab pastilència, 
Ex 9,15  stendré la mia mà e jo fariré tu  e ton poble ab pastilència, e parireu de  
Ex 9,15  tu e ton poble ab pastilència,  e parireu de la terra, 16 car per ço t’he 
Ex 9,16  que mostre en tu la mia fortalesa  e lo meu nom sia comptat en tota la terra. 
Ex 9,17  terra. 17 ¿Encara retens mon poble  e no’l vols lexar anar? 18 Jo faré ploura 
Ex 9,19  entrò ara. 19 Donchs, tramet  e ajusta ton bestiar e tot ço que has al  
Ex 9,19 Donchs, tramet e ajusta ton bestiar  e tot ço que has al camp, car hòmens e  
Ex 9,19  tot ço que has al camp, car hòmens  e bèsties [*] qui seran trobades defora  
Ex 9,20  de Déu féu fugir los seus servents  e lo bestiar en lurs cases e pertir dels  
Ex 9,20 servents e lo bestiar en lurs cases  e pertir dels servents de Farahó, 21 e  
Ex 9,21  pertir dels servents de Farahó, 21  e aquell qui menyspresà la paraula de  
Ex 9,21  tots los seus servents als camps  e las bísties. Capítol XIII 22 E dix  
Ex 9,23 [*]. 23 E stès Moysès la mà al cel,  e nostro Senyor Déu donà trons e lamps e  
Ex 9,23 cel, e nostro Senyor Déu donà trons  e lamps e pedre en la terra de Egipte, e  
Ex 9,23  Senyor Déu donà trons e lamps  e pedre en la terra de Egipte, e féu  
Ex 9,23  e pedre en la terra de Egipte,  e féu ploura nostro Senyor pedre sobre  
Ex 9,24  pedre sobre terra de Egipte, 24  e foch queya ensemps [*], 25 e ferí la  
Ex 9,25  24 e foch queya ensemps [*], 25  e ferí la pedra [*] tot ço que trobà en  
Ex 9,25  ço que trobà en los camps, hòmens  e bísties e herbas e arbres, 26 e [*]  
Ex 9,25  en los camps, hòmens e bísties  e herbas e arbres, 26 e [*] tochà la pedra 
Ex 9,25  camps, hòmens e bísties e herbas  e arbres, 26 e [*] tochà la pedra en terra 
Ex 9,26  e bísties e herbas e arbres, 26  e [*] tochà la pedra en terra de Jassen a  
Ex 9,27 Yrrael. 27 E tramès Farahó a Moysès  e Aron, e dix: –Peccat he encara. Nostro  
Ex 9,27 27 E tramès Farahó a Moysès e Aron,  e dix: –Peccat he encara. Nostro Senyor és 
Ex 9,27  he encara. Nostro Senyor és just,  e jo e mon poble peccadors. 28 Pregau a  
Ex 9,27 encara. Nostro Senyor és just, e jo  e mon poble peccadors. 28 Pregau a nostro  
Ex 9,28  nostro Senyor que céssan los lamps  e los trons e la pedra, e lexar-vos-  
Ex 9,28  que céssan los lamps e los trons  e la pedra, e lexar-vos-he. Vuymés no  
Ex 9,28  los lamps e los trons e la pedra,  e lexar-vos-he. Vuymés no m’hich  
Ex 9,29  stendré mas mans a nostro Senyor  e cessaran los trons e la pedra per ço que 
Ex 9,29  nostro Senyor e cessaran los trons  e la pedra per ço que sàpies que la terra  
Ex 9,31  no temeu Déu. 31 Encara lo li  e l’ordi perdut és, per ço car l’ordi  
Ex 9,31  és, per ço car l’ordi era vert  e lo li ja floria; 32 la tosella e lo  
Ex 9,32  e lo li ja floria; 32 la tosella  e lo forment no han mal, car tardans éran. 
Ex 9,33  33 E isqué Moysès [*] de la ciutat  e stès las mans a nostro Senyor, e  
Ex 9,33  e stès las mans a nostro Senyor,  e cessaren los trons e la pedra, d’aquí  
Ex 9,33 nostro Senyor, e cessaren los trons  e la pedra, d’aquí avant no hy ploch  
Ex 9,34  no hy ploch sobre la terra. 34 [*]  e la pluja e los trons cessaren, e cresqué 
Ex 9,34  sobre la terra. 34 [*] e la pluja  e los trons cessaren, e cresqué lo peccat, 
Ex 9,34  e la pluja e los trons cessaren,  e cresqué lo peccat, 35 e fou agreujat lo  
Ex 9,35  cessaren, e cresqué lo peccat, 35  e fou agreujat lo seu cor e de sos  
Ex 9,35  35 e fou agreujat lo seu cor  e de sos servents massa endureÿt, e no  
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Ex 9,35  e de sos servents massa endureÿt,  e no lexà los fills de Yrrael, axí com Déu 
Ex 10,1  car jo he endureÿt lo seu cor  e de sos servents per ço que fassa aquests 
Ex 10,2  aquests senyals meus en ell, 2  e que ho comptes en las orellas de tos  
Ex 10,2 comptes en las orellas de tos fills  e de tos néts quantas vegades he opremuts  
Ex 10,2 i he fets los meus senyals en ells,  e sapiau que jo sóm Senyor. 3 E intraren  
Ex 10,3  jo sóm Senyor. 3 E intraren Moysès  e Aron a Farahó e diguéran: –Açò diu lo  
Ex 10,3 3 E intraren Moysès e Aron a Farahó  e diguéran: –Açò diu lo Senyor, Déu dels  
Ex 10,4 que sacrifich. 4 E si hy contrastes  e no’ls vols lexar anar, jo amanaré demà  
Ex 10,5  ço que la pedre no destruý,  e reuran tos los arbres dels camps, 6 e  
Ex 10,6 reuran tos los arbres dels camps, 6  e compliran las tuas cases e dels teus  
Ex 10,6 camps, 6 e compliran las tuas cases  e dels teus servents e de tots los de  
Ex 10,6 las tuas cases e dels teus servents  e de tots los de Egipte, que may no ho  
Ex 10,6  al die de vuy.” E girà’s Farahó  e no’ls escoltà. E venguéran las lagostes 
Ex 10,7  los hòmens de Egipte a Farahó,  e diguéran a ell: –¿Entrò a quant  
Ex 10,8  parex Egipte? 8 E apellaren Moysès  e Aron a Farahó, e ell dix-los: –Anau- 
Ex 10,8 E apellaren Moysès e Aron a Farahó,  e ell dix-los: –Anau-vos-na e  
Ex 10,8  e ell dix-los: –Anau-vos-na  e sacrificau al Senyor Déu vostro. ¿Qui  
Ex 10,9  9 E dix Moysès: –Ab nostros fills  e ab nostres fillas e ab nostres mullers e 
Ex 10,9  nostros fills e ab nostres fillas  e ab nostres mullers e ab nostres ovellas  
Ex 10,9 nostres fillas e ab nostres mullers  e ab nostres ovellas e ab nostre bestiar  
Ex 10,9  mullers e ab nostres ovellas  e ab nostre bestiar irem, car és festa del 
Ex 10,10 –No sia axí, car si lex a vosaltres  e a vostres infants, és dupte que mal no  
Ex 10,11  ferà axí, mas anau-hi los hòmens  e sacrifichau a nostro Senyor, car açò  
Ex 10,12  ta mà sobre la terra de Egipte,  e vindran lagostas, e pugeran sobre ella e 
Ex 10,12  de Egipte, e vindran lagostas,  e pugeran sobre ella e deguastaran tota  
Ex 10,12  lagostas, e pugeran sobre ella  e deguastaran tota herba que sia romasa en 
Ex 10,13  la verga sobre la terra de Egipte,  e nostro Senyor manà un vent cremant tot  
Ex 10,13 manà un vent cremant tot aquell die  e tota aquella nit, e al matí lo vent  
Ex 10,13  tot aquell die e tota aquella nit,  e al matí lo vent cremant atelà la terra  
Ex 10,15  que may aytals fóran ni seran, 15  e cobriren tota la terra, e guastaren-ho 
Ex 10,15 seran, 15 e cobriren tota la terra,  e guastaren-ho tot; e fou destroÿda tota 
Ex 10,15  la terra, e guastaren-ho tot;  e fou destroÿda tota la herba de la terra  
Ex 10,15 destroÿda tota la herba de la terra  e los fruyts dels arbres qui éran romasos  
Ex 10,16 Egipte. 16 E per ço Farahó cuytà’s  e apellà Moysès e Aron e dix-los:  
Ex 10,16  ço Farahó cuytà’s e apellà Moysès  e Aron e dix-los: –Peccat he al Senyor  
Ex 10,16  cuytà’s e apellà Moysès e Aron  e dix-los: –Peccat he al Senyor Déu  
Ex 10,16  –Peccat he al Senyor Déu vostro  e’n vosaltres, 17 mas ara perdonau-ma  
Ex 10,17  ara perdonau-ma aquesta vegada  e pregau al Senyor Déu vostro que tolga de 
Ex 10,18 18 E isqué Moysès de devant Farahó,  e adorà nostre Senyor. 19 E lo Senyor Déu  
Ex 10,19 vent fort gran qui venia de ponent,  e gità las lagostas en la Mar Roja, axí  
Ex 10,20  nostro Senyor lo cor de Farahó,  e no lexà los fills de Yrrael. 21 E dix  
Ex 10,21  a Moysès: –Estén la tua mà al cel,  e sían tenebres sobre la terra de Egipte  
Ex 10,22  22 E stès Moysès la sua mà al cel,  e fóran fetas tenebres en tota la terra de 
Ex 10,24  lum. 24 E apellà Farahó Moysès  e Aron e dix: –Anau e sacrifichau a nostro 
Ex 10,24  24 E apellà Farahó Moysès e Aron  e dix: –Anau e sacrifichau a nostro  
Ex 10,24  Farahó Moysès e Aron e dix: –Anau  e sacrifichau a nostro Senyor, e vostres  
Ex 10,24  e sacrifichau a nostro Senyor,  e vostres ovellas e vostres bísties  
Ex 10,24  a nostro Senyor, e vostres ovellas  e vostres bísties romanguen, e vostres  
Ex 10,24  e vostres bísties romanguen,  e vostres infants vagen ab vosaltres. 25 E 
Ex 10,25  25 E dix Moysès: –¿Hòstias  e holocausts doneràs a nós que oferiam al  
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Ex 10,26  que ops són devant lo Déu nostro,  e majorment que no sapiam aon degam  
Ex 10,27  nostro Senyor lo cor de Farahó,  e no’ls volch lexar anar. 28 E dix-li  
Ex 11,1  a Moysès: –Encara tocaré Farahó  e Egipte de una plaga, e puxs lexar-vos  
Ex 11,1  Farahó e Egipte de una plaga,  e puxs lexar-vos-ha, e puxes  
Ex 11,1 una plaga, e puxs lexar-vos-ha,  e puxes costrenyarà-us que iscau. 2  
Ex 11,2  que l’hom deman a son amich,  e la fembra a sa veÿna, vaxells de argent  
Ex 11,2  a sa veÿna, vaxells de argent  e d’or, 3 e darà nostro Senyor gràcia al  
Ex 11,3 veÿna, vaxells de argent e d’or, 3  e darà nostro Senyor gràcia al poble  
Ex 11,3  egipcians. E fou Moysès gran home  e fort en terra de Egipte devant los  
Ex 11,3  devant los servents de Farahó  e devant lo poble. 4 E dix Moysès als  
Ex 11,5 Déu a mi: “Anit entrerà en Egipte 5  e morran tots los primers fills en terra  
Ex 11,5  la sua sirventa qui és en la mola,  e tots los primers fills del bestiar. 6 E  
Ex 11,8 tots aquests sirvents vendran a mi,  e pregar-m’han e diran: “Ix defora de  
Ex 11,8  vendran a mi, e pregar-m’han  e diran: “Ix defora de Egipte, tu e tot lo 
Ex 11,8  e diran: “Ix defora de Egipte, tu  e tot lo poble qui és sotmès a tu.” E  
Ex 11,10 fan en terra de Egipte. 10 E Moysès  e Aron féran totas las maravellas qui són  
Ex 11,10 són stades ditas devant Farahó, [*]  e no lexà anar los fills de Yrrael de sa  
Ex 12,1  XVI 1 E nostro Senyor dix a Moysès  e Aron en terra de Egipte: 2 –Aquest mes  
Ex 12,2  comensament dels mesos de l’any,  e serà primerament en los mesos de l’any. 
Ex 12,3  a la companya dels fills de Yrrael  e dieu-los: “Al Xèn die de aquest mes  
Ex 12,3  pendrà un anyell de las ovellas  e dels cabrits, per lus companyes e cases; 
Ex 12,3  e dels cabrits, per lus companyes  e cases; 4 e si per ventura no hy basten  
Ex 12,4  per lus companyes e cases; 4  e si per ventura no hy basten aquells de  
Ex 12,6  heu tro al Xèn die de aquest mes,  e sacrificar-l’ha tota la moltitut dels 
Ex 12,7  7 E pendran de la sua sanch,  e posar-n’han sobre las portas, en los  
Ex 12,8 menjaran. 8 [*] aquella nit en ast,  e pans alizos ab letugues salvatges. 9 E  
Ex 12,9  rostit al foch; lo cap ab los peus  e ab los budells menjareu, mas la bocha no 
Ex 12,10  E no’n romandrà res tro al matí;  e si res d’ell na roman, cremar-ho-  
Ex 12,11  axí: los vostros ronyons senyireu,  e ireu calsats en vostros peus, e tendreu  
Ex 12,11  e ireu calsats en vostros peus,  e tendreu bastons en vostras mans; e  
Ex 12,11  e tendreu bastons en vostras mans;  e menjar-l’heu tost, car açò és Pascha, 
Ex 12,12  sobre la terra de Egipte [*],  e feriré tots los primers fills en terra  
Ex 12,12  home entrò a la pus sotil bístia,  e faré judicis en tots déus de Egipte, que 
Ex 12,13  sanch serà a vosaltres senyal [*],  e passaré-us e no haurà en vosaltres  
Ex 12,13  senyal [*], e passaré-us  e no haurà en vosaltres plaga qui us  
Ex 12,14 E haureu aquest die en remembrament  e selebrar-l’heu sant a nostro Senyor  
Ex 12,16 al setè. 16 Lo primer die serà sant  e honrat de gran festa; lo VIIèn die serà  
Ex 12,16 lo VIIèn die serà honrat axí matex;  e no fereu en ells res de obra fora ço que 
Ex 12,17  fora ço que tany a menjar. 17 [*]  e aquell die trauré la host de Egipte, e  
Ex 12,17  die trauré la host de Egipte,  e guardareu aquest die en vostras  
Ex 12,18  mes, al vespre, menjareu pa alís,  e [*] al XXIèn die de aquell mes, al  
Ex 12,21  Moysès los [*] fills de Yrrael  e dix-los: –Anau e preneu una bístia per 
Ex 12,21  fills de Yrrael e dix-los: –Anau  e preneu una bístia per vostras companyes, 
Ex 12,21  una bístia per vostras companyes,  e sacrifichau Pascha. 22 [*] e tenyiu lo  
Ex 12,22  e sacrifichau Pascha. 22 [*]  e tenyiu lo lindar e la una e l’altre  
Ex 12,22  Pascha. 22 [*] e tenyiu lo lindar  e la una e l’altre post de la porta, e  
Ex 12,22  22 [*] e tenyiu lo lindar e la una  e l’altre post de la porta, e negú de  
Ex 12,22 la una e l’altre post de la porta,  e negú de vosaltres no axirà fora la porta 
Ex 12,23  matí, 23 car passarà nostro Senyor  e ferirà los egipcians; e com veurà la  
Ex 12,23  Senyor e ferirà los egipcians;  e com veurà la sanch sobre lo lindar e’n  
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Ex 12,23  com veurà la sanch sobre lo lindar  e’n las posts de ella, passarà la porta e 
Ex 12,23 las posts de ella, passarà la porta  e no lexarà lo feridor entrar en vostras  
Ex 12,24  paraula qui és en la lig, a tu  e a tos fills per tostemps. 25 E quant  
Ex 12,27  las cases [*] de Yrrael en Egipte  e ferí los egipcians e salvà las nostras  
Ex 12,27  en Egipte e ferí los egipcians  e salvà las nostras cases.” E lo poble  
Ex 12,27  cases.” E lo poble encorbà’s  e aorà. 28 E axíran los fills de Yrrael  
Ex 12,28  havia manat nostro Senyor a Moysès  e Aron. 29 E a la mija nit tots los  
Ex 12,29  de la cativa qui era en lo càrcer,  e tots los primers fills de las bísties.  
Ex 12,30  30 E levà’s Farahó de nits,  e tots sos servents e tota la terra de  
Ex 12,30 Farahó de nits, e tots sos servents  e tota la terra de Egipte, e fou fet gran  
Ex 12,30 servents e tota la terra de Egipte,  e fou fet gran crit en Egipte, car no hy  
Ex 12,31  mort. 31 E apellà Farahó Moysès  e Aron [*] e dix-los: –Levau e axiu-  
Ex 12,31  E apellà Farahó Moysès e Aron [*]  e dix-los: –Levau e axiu-vos del meu  
Ex 12,31  e Aron [*] e dix-los: –Levau  e axiu-vos del meu poble, vosaltres e  
Ex 12,31 axiu-vos del meu poble, vosaltres  e los fills de Yrrael, e anau-vos-en  
Ex 12,31  vosaltres e los fills de Yrrael,  e anau-vos-en [*]; 32 e preneu vostras 
Ex 12,32  Yrrael, e anau-vos-en [*]; 32  e preneu vostras ovellas e vostro bestiar, 
Ex 12,32 en [*]; 32 e preneu vostras ovellas  e vostro bestiar, e anau sacrificar a  
Ex 12,32  vostras ovellas e vostro bestiar,  e anau sacrificar a nostro Senyor, axí com 
Ex 12,32  Senyor, axí com dèyau de primer,  e anau-vos-na e beneÿu-ma, 33 e  
Ex 12,32  dèyau de primer, e anau-vos-na  e beneÿu-ma, 33 e treyeu-los de  
Ex 12,33 e anau-vos-na e beneÿu-ma, 33  e treyeu-los de Egipte. E cuytava’ls  
Ex 12,34  farina ans que hy hagués levat,  e ligaren-la en lurs mantells e posaven  
Ex 12,34  e ligaren-la en lurs mantells  e posaven-la sobre lo musclo. 35 E féran 
Ex 12,35  Déu los havia manat per Moysès  e Aron, ço és, que demanaren als egipcians 
Ex 12,35  als egipcians vexells d’or  e d’argent e moltas vestidures, 36 e donà 
Ex 12,35 egipcians vexells d’or e d’argent  e moltas vestidures, 36 e donà’ls nostro  
Ex 12,36 e d’argent e moltas vestidures, 36  e donà’ls nostro Senyor gràcia devant los 
Ex 12,36 los egipcians que los ho prestaren,  e despullaren los egipcians. 37 E anaren- 
Ex 12,37 fills d’Irrael de Ramasè en Socot,  e éran prop de VIM hòmens a peu, menys de  
Ex 12,37  VIM hòmens a peu, menys de fembras  e d’infants, 38 e altre poble que no  
Ex 12,38  menys de fembras e d’infants, 38  e altre poble que no podia hom nombrar,  
Ex 12,38 hom nombrar, qui’s mesclà ab ells,  e ovellas e altre bestiar molt e massa. 39 
Ex 12,38  qui’s mesclà ab ells, e ovellas  e altre bestiar molt e massa. 39 E  
Ex 12,38  e ovellas e altre bestiar molt  e massa. 39 E comolguéran la farina que  
Ex 12,39  havían portada passada de Egipte,  e féran pans alizos sots la cendra, car no 
Ex 12,41  en Egipte fóran CCCCXXX anys; 41  e açò complit, aquell matex die isqué tota 
Ex 12,43  43 E dix nostro Senyor a Moysès  e Aron: –Aquesta és la religió de Pascha:  
Ex 12,44 servent comprat si no és circuncís,  e si és sircuncís menjar-n’ha. 45  
Ex 12,46  46 »En una case serà menjat,  e no portaràs de las suas carns defora, ne 
Ex 12,48  48 E si negun palegrí vol passar  e fer la Pascha de nostro Senyor,  
Ex 12,48  -ho-ha segons la costuma,  e serà axí com natural de la terra; e si  
Ex 12,48 e serà axí com natural de la terra;  e si no és circuncís, no’n menjarà. 49  
Ex 12,50  nostro Senyor havia manat a Moysès  e Aron, 51 e en un die tregué nostro  
Ex 12,51  havia manat a Moysès e Aron, 51  e en un die tregué nostro Senyor los fills 
Ex 13,1  XVII 1 E parlà lo Senyor a Moysès  e dix: 2 –Santifique’m tots los primers  
Ex 13,3  aquest die en què isqués de Egipte  e de la casa de servitut, en què nostro  
Ex 13,5  haurà donada la terra del cananeu  e de l’heteu e de l’amoreu e de l’aveu  
Ex 13,5  la terra del cananeu e de l’heteu  e de l’amoreu e de l’aveu e del gebuzeu, 
Ex 13,5  e de l’heteu e de l’amoreu  e de l’aveu e del gebuzeu, que jurà a  
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Ex 13,5  heteu e de l’amoreu e de l’aveu  e del gebuzeu, que jurà a vostros pares  
Ex 13,5  us daria, terra en què corre let  e mel, salabrereu aquesta costuma en  
Ex 13,8 8 E comptaràs a ton fill aquell die  e diràs: “Açò és què’ns féu nostro Senyor 
Ex 13,9  9 E serà quax senyal en ta mà  e quax remembrament en tos ulls, axí com  
Ex 13,10  en mà fort te tragué de Egipte; 10  e guarda aquest stament en temps stablit,  
Ex 13,11  del cananeu, axí com jurà a tu  e a tos pares, e com la t’haurà donada,  
Ex 13,11  axí com jurà a tu e a tos pares,  e com la t’haurà donada, 12 depertiràs la 
Ex 13,13  fill de l’aze rembràs per ovella,  e si no’l rembs, auciuràs-lo tot; e lo  
Ex 13,13  si no’l rembs, auciuràs-lo tot;  e lo primer fill de l’home de tos fills  
Ex 13,14 demanarà ton fill, demà o l’altre,  e dirà: “Què és açò?”, diràs-li: “En mà  
Ex 13,15  Quant Faraó hach endureÿt son cor  e no’ns volia lexar, ocís nostro Senyor  
Ex 13,15  tro al primer fill de las bísties,  e per ço sacrifich a nostro Senyor tot ço  
Ex 13,16  16 E serà quax senyal en ta mà  e quax cose posada en remembrament entre  
Ex 13,17  penadís si vaés quantre si batalla  e que s’entornàs en Egipte; 18 mas amanà  
Ex 13,19 havia conjurats los fills de Yrrael  e dix: «Déu vos vesitarà; portau-vos-  
Ex 13,20  vosaltres.» 20 E anaren de Sochot  e albergaren en Aram, en las darreras  
Ex 13,21 la via, de die en columpna de núvol  e de nit en columpna de foch, per ço que  
Ex 13,22  fallí la columpna de núvol de die,  e de nit en semblansa de foch, devant tot  
Ex 14,1  1 E parlà nostro Senyor a Moysès  e dix: 2 –Parla als fills de Yrrael que s’ 
Ex 14,2  de Firoch, qui és entre Magelalum  e la mar, quantre Belsafon. Devant ell  
Ex 14,3  Yrrael: “Costrets són en lo desert  e la mar los ha enclozos.” 4 E jo  
Ex 14,4  4 E jo endureyré lo seu cor,  e encalsarà-us, e gloriajar m’he en  
Ex 14,4  lo seu cor, e encalsarà-us,  e gloriajar m’he en Farahó e en tota sa  
Ex 14,4  -us, e gloriajar m’he en Farahó  e en tota sa host, e sabran los egipcians  
Ex 14,4  m’he en Farahó e en tota sa host,  e sabran los egipcians que jo sóm Senyor.  
Ex 14,5  a Farahó que lo poble era fugit,  e fou mudat lo cor de Farahó e de sos  
Ex 14,5 fugit, e fou mudat lo cor de Farahó  e de sos servents sobre lo poble, e  
Ex 14,5  e de sos servents sobre lo poble,  e diguéran: –¿Per què volguem que lexàssem 
Ex 14,6 ·ns servís? 6 E pres la sua carreta  e tot lo seu poble ab si, 7 e amenà DC  
Ex 14,7 carreta e tot lo seu poble ab si, 7  e amenà DC carretas triades de tots los  
Ex 14,7  de tots los carros de Egipte,  e los caps de tota la host. 8 E endureý  
Ex 14,8  lo cor de Farahó, rey de Egipte,  e encalsà los fills de Yrrael; e ells éran 
Ex 14,8  e encalsà los fills de Yrrael;  e ells éran-na axits en alta mà. 9 E com 
Ex 14,9  trobaren-los prop de la mar;  e tota la cavallaria e los carros de  
Ex 14,9  de la mar; e tota la cavallaria  e los carros de Farahó e tota la host era  
Ex 14,9  cavallaria e los carros de Farahó  e tota la host era en Opiroch, quantre  
Ex 14,10  10 E quant los fou prop Farahó  e los fills d’Irrael víran los de Egipte  
Ex 14,10  Egipte aprés si, temeren-se fort  e cridaren a nostro Senyor 11 e diguéran a 
Ex 14,11  fort e cridaren a nostro Senyor 11  e diguéran a Moysès: –¿Per ventura no  
Ex 14,11  ventura no havia vazos en Egipte  e per ço nos has amanats que moríssem en  
Ex 14,12  que parlàvem a tu en Egipte,  e dèyam: “Pertex-te de nós e serviam los 
Ex 14,12  e dèyam: “Pertex-te de nós  e serviam los egipcians”? Car molt més val 
Ex 14,13  [*]: –No us vullau tembre, i stau  e vejau las grans coses de nostro Senyor  
Ex 14,14  Senyor sa combatrà per vosaltres,  e vosaltres callareu. Capítol XVIIIIº 15  
Ex 14,16 fills de Yrrael que se’n vagen, 16  e tu leva la tua verga e sten la tua mà  
Ex 14,16 ’n vagen, 16 e tu leva la tua verga  e sten la tua mà sobre la mar e pertex-  
Ex 14,16 verga e sten la tua mà sobre la mar  e pertex-la, per ço que vagen los fills  
Ex 14,17  17 E jo endureyré lo cor de Farahó  e dels egipcians que us encalcen, e  
Ex 14,17  e dels egipcians que us encalcen,  e glorificaré’m en Farahó e en tota sa  
Ex 14,17  e glorificaré’m en Farahó  e en tota sa host, en sas carretas e en  
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Ex 14,17  e en tota sa host, en sas carretas  e en sos cavallers, 18 e sabran los de  
Ex 14,18 sas carretas e en sos cavallers, 18  e sabran los de Egipte que jo sóm Senyor  
Ex 14,19  ells ensemps una culumpna de nuu,  e lexà los primers e 20 stech entre las  
Ex 14,19 culumpna de nuu, e lexà los primers  e 20 stech entre las albergades de Egipte  
Ex 14,20  entre las albergades de Egipte  e las albergades d’Irrael, e era la lum  
Ex 14,20  Egipte e las albergades d’Irrael,  e era la lum scura e inluminava la nit axí 
Ex 14,20  d’Irrael, e era la lum scura  e inluminava la nit axí que no’s podien  
Ex 14,21  la mar, depertí-la nostro Senyor  e féu gran vent cremant tota la nit, e  
Ex 14,21  féu gran vent cremant tota la nit,  e tornà-la en sech. E pertí’s l’aygüe, 
Ex 14,22 la en sech. E pertí’s l’aygüe, 22  e entraren los fills d’Irrael per mig de  
Ex 14,22  era axí com a mur a la una part  e a l’altre. 23 E los egipcians qui’ls  
Ex 14,24 la mar. 24 E era ja vengut lo matí,  e nostro Senyor guardà sobre las  
Ex 14,24  per una columpna de foch [*],  e ocís la host d’ells, 25 e girà las  
Ex 14,25  [*], e ocís la host d’ells, 25  e girà las rodes de las carretas e anaren  
Ex 14,25 25 e girà las rodes de las carretas  e anaren al fons. E diguéran los  
Ex 14,26  los de Egipte, sobre lurs carretas  e lus cavallers. 27 E quant hach stesa  
Ex 14,27  la mar, tornà al primer loch,  e mentre los de Egipte fugiren, las aygües 
Ex 14,27  fugiren, las aygües los prenguéran  e nostro Senyor enclòs-los enmig de las  
Ex 14,28  -los enmig de las aygües. 28 [*]  e cobriren las carretas e los cavallers e  
Ex 14,28  28 [*] e cobriren las carretas  e los cavallers e tota la host de Farahó  
Ex 14,28  las carretas e los cavallers  e tota la host de Farahó que éran intrats  
Ex 14,29  anaven per mig de la mar en sech,  e las aygües era quax mur a la part dreta  
Ex 14,29 aygües era quax mur a la part dreta  e a la sinestra. 30 E desliurà’ls nostro  
Ex 14,31 la mà dels egipcians aquell die, 31  e víran los de Egipte morts a la riba de  
Ex 14,31 de Egipte morts a la riba de la mar  e la gran plaga que havia Déu feta quantre 
Ex 14,31  que havia Déu feta quantre ells,  e temé lo poble a Déu e cregué nostro  
Ex 14,31 quantre ells, e temé lo poble a Déu  e cregué nostro Senyor Déu, e a Moysès lo  
Ex 14,31  a Déu e cregué nostro Senyor Déu,  e a Moysès lo seu servidor. 15,Tit Capítol 
Ex 15,1 gloriosament és gran fet; lo cavall  e lo pujador gità en la mar. 2 La mia  
Ex 15,2  gità en la mar. 2 La mia fortalesa  e la mia laor és nostro Senyor, e és fet  
Ex 15,2  e la mia laor és nostro Senyor,  e és fet a mi en salut. Aquest és mon Déu  
Ex 15,2  a mi en salut. Aquest és mon Déu  e [*]; Déu de mon pare, e jo axelsar-l’ 
Ex 15,2  és mon Déu e [*]; Déu de mon pare,  e jo axelsar-l’he. 3 E nostro Senyor és 
Ex 15,3 Senyor és axí com a baró bataller,  e lo seu nom és Totpoderós. 4 Los carros  
Ex 15,4  Totpoderós. 4 Los carros de Farahó  e la sua host gità en la mar, e los  
Ex 15,4  e la sua host gità en la mar,  e los prínceps són triats e són-se  
Ex 15,4  la mar, e los prínceps són triats  e són-se aginollats en la mar Roja. 5  
Ex 15,5  Roja. 5 Los abís los han cuberts  e avellaren en pregont com a pedre. 6 La  
Ex 15,7 tua mà, Senyor, farex lo enamich, 7  e en la moltitut de la tua glòria  
Ex 15,8 qui’ls deguastà axí com rostoll, 8  e las aygües fóran ajustades en spirit de 
Ex 15,8  en spirit de la tua fortalesa,  e stech la ona del flum, e ajustaren-sa  
Ex 15,8 fortalesa, e stech la ona del flum,  e ajustaren-sa los abís enmig de la mar. 
Ex 15,9  «†Per si per aquell† pendré  e †perí† las despullas. La mia ànima serà 
Ex 15,9  La mia ànima serà complida,  e trauré mon cultell, la mia ànima los  
Ex 15,10  10 E lo teu spirit bufà en la mar  e cobrí-los; pesants foren com a plom e  
Ex 15,10  -los; pesants foren com a plom  e en grans aygües. 11 Senyor, ¿qui és  
Ex 15,11  gran en santedat? Tu est terrible  e loable e faent maravellas. 12 Has stesa 
Ex 15,11 santedat? Tu est terrible e loable  e faent maravellas. 12 Has stesa ta mà e  
Ex 15,12  maravellas. 12 Has stesa ta mà  e la terra ha’ls deguastats. 13 Tu fores  
Ex 15,13 deguastats. 13 Tu fores cap nostre  e ells temían al poble que remist, e  
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Ex 15,13  e ells temían al poble que remist,  e portist-lo en la tua fortalesa en lo  
Ex 15,14  habitacle. 14 Pujaren los pobles  e enfelloniren-sa, e dolors tinguéran  
Ex 15,14  los pobles e enfelloniren-sa,  e dolors tinguéran los stadans dels  
Ex 15,15  fóran torbats los duchs de Edom,  e tremolament tench los forts de Moab;  
Ex 15,16 -sa tots los stadans de Canahan 16  e vingue sobre ell por en granesa del teu 
Ex 15,19  lo cavall de Farahó ab sos carros  e ab sos cavallers entrà en la mar [*], e  
Ex 15,19  sos cavallers entrà en la mar [*],  e los fills d’Irrael anaren per sech  
Ex 15,20  de Moysès, ab l’alduf en la mà,  e isquéran aprés ella [*] ab aldufs, 21 ab 
Ex 15,21  [*] ab aldufs, 21 ab què cantaren  e dèyan: Cantem a nostro Senyor, car  
Ex 15,21 gloriosament és fet gran; lo cavall  e lo pujador gità en la mar. 22 E aprés  
Ex 15,22  22 E aprés pertiren de la Mar Roja  e axiren al desert de Suris. E anaren III  
Ex 15,22  E anaren III dies per loch sol,  e no trobaren aygüe. 23 E vinguéran en  
Ex 15,23  aygüe. 23 E vinguéran en Marach,  e no podien beura las aygües de Marach per 
Ex 15,23  posà Moysès covinent nom al loch  e apellà’l Marè, que vol dir «Amargor».  
Ex 15,24  E murmurà lo poble quantre Moysès  e dix: –Què beurem? 25 E ell cridà a  
Ex 15,25  25 E ell cridà a nostro Senyor,  e nostro Senyor amostrà-li un fust; e  
Ex 15,25 nostro Senyor amostrà-li un fust;  e quant l’hach mès en las aygües tornaren 
Ex 15,25  dolsas. E allí li stablí manaments  e judicis, e allí lo asajà 26 e dix: –Si  
Ex 15,25 allí li stablí manaments e judicis,  e allí lo asajà 26 e dix: –Si ous la veu  
Ex 15,26  e judicis, e allí lo asajà 26  e dix: –Si ous la veu del Senyor, Déu teu, 
Ex 15,26 –Si ous la veu del Senyor, Déu teu,  e fas devant ell ço qui és dret, e obeyràs 
Ex 15,26  e fas devant ell ço qui és dret,  e obeyràs los seus manaments [*], no  
Ex 15,27  a on havia XII fonts d’aygüe  e LXX palmers, e anaren a Helim e  
Ex 15,27  XII fonts d’aygüe e LXX palmers,  e anaren a Helim e albergaren prop las  
Ex 15,27  e LXX palmers, e anaren a Helim  e albergaren prop las aygües. 16,Tit  1  
Ex 16,1  prop las aygües. 16,Tit  1 [*]  e vench la moltitut dels fills d’Irrael  
Ex 16,1  desert de Sur, qui és entre Helim  e Sinaý, al XVèn die del segon mes que  
Ex 16,2  de Yrrael murmurava quantre Moysès  e Aron [*], 3 e dèyan: –Nós volguérem  
Ex 16,3  quantre Moysès e Aron [*], 3  e dèyan: –Nós volguérem ésser morts per la 
Ex 16,3 Egipte, quant sèyam sobre las ollas  e menjàvem los pans [*] sadollament. Per  
Ex 16,4  plouré pa del cel. Ischa lo poble  e culla cascú ço que’ls abast a I die,  
Ex 16,5 ·ls asaig si han la mia lig o no, 5  e al VIèn die cúllan-na al doble més que 
Ex 16,6 que no solían. 6 E diguéran Moysès  e Aron a tots los fills de Yrrael: –Al  
Ex 16,7 vos ha tremès de terra de Egipte, 7  e al matí veureu la glòria de nostro  
Ex 16,7  murmurament quantre nostro Senyor,  e nós, ¿qui som, que haveu murmurat  
Ex 16,8  vos darà al vespre carn a menjar,  e al matí pa a sadollament per ço com ha  
Ex 16,8  ço com ha oyit vostre murmurament  e que murmuràs quantre ell; car nós, ¿qui  
Ex 16,10  de Yrrael, reguardaren al desert,  e la glòria de nostro Senyor aparech en  
Ex 16,11  11 E parlà nostro Senyor a Moysès  e dix: 12 –Oÿdas he las murmuracions dels  
Ex 16,12  -los: “Al vespre menjareu carn  e al matí vos sadollareu de pa, car jo sóm 
Ex 16,13  Déu vostre.” 13 E fou fet vespre,  e vinguéran tantas de guatles que cobriren 
Ex 16,13  que cobriren totas las tendas,  e al matí hach una rosada blancha entorn  
Ex 16,17  féran-ho axí los fills de Yrrael  e culliren-na, uns més e altres menys,  
Ex 16,17  de Yrrael e culliren-na, uns més  e altres menys, 18 e masuraven-lo a  
Ex 16,18  -na, uns més e altres menys, 18  e masuraven-lo a masura de gòmor; e  
Ex 16,18 e masuraven-lo a masura de gòmor;  e aquell qui més n’havia no n’havia pus  
Ex 16,20  abans na ajustaren al sendemà,  e podrí’s tot e fou ple de vèrmens; e irà 
Ex 16,20  al sendemà, e podrí’s tot  e fou ple de vèrmens; e irà’s Moysès  
Ex 16,20  podrí’s tot e fou ple de vèrmens;  e irà’s Moysès quantre ells. 21 E cullían 
Ex 16,21 tant com los podia bastar a menjar,  e quant lo sol era scalfat sí’s fonia lo  
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Ex 16,22 ·s fonia lo qui restava al camp, 22  e al VI die cullían-na al doble, II  
Ex 16,22 tots los prínceps vinguérana Moysès  e diguéran: «Què és açò?», 23 e ell los  
Ex 16,23  e diguéran: «Què és açò?», 23  e ell los dix: –Açò que nostro Senyor  
Ex 16,23  que haveu a fer demà feu-ho vuy,  e ço que deveu cuynar demà cuynau-ho  
Ex 16,23  deveu cuynar demà cuynau-ho vuy,  e tot l’alre stojau-ho tro al matí. 24  
Ex 16,24  -ho axí com havia manat Moysès,  e no’s podrí ni hy fou trobat verma. 25 E 
Ex 16,26  VII és dissapte de nostro Senyor,  e per ço no n’hi trobarà hom. 27 E vench  
Ex 16,27  hom. 27 E vench lo setèn die,  e isquéran alguns del poble per cullir e  
Ex 16,27  alguns del poble per cullir  e no’n trobaren. 28 E dix nostro Senyor a 
Ex 16,28 no volen guardar los meus manaments  e la mia lig? 29 E dix Moysès al poble:  
Ex 16,29  menjars; cascú stiga en sa tenda  e negú no isca de son loch al VIIèn die.  
Ex 16,31  fills d’Irrael lo seu nom magna,  e era axí com a sament blancha de  
Ex 16,31  com a sament blancha de soliandre,  e lo seu tast semblant a [*] mel. 32 E dix 
Ex 16,32  “Umpliu una masura de aquella,  e sia guardada en las devenidores  
Ex 16,33  dix Moysès a Aron: –Prin un vaxell  e met-hi de la magna aytant com ne pot  
Ex 16,33  com ne pot pendre una masura,  e stojau-ho [*] a las generacions  
Ex 16,35  en la terra bona per star,  e de aquest menjar fóran nodrits tro que  
Ex 17,2  2 E barallà’s lo poble ab Moysès  e dix: –Done’ns aygüe que begam! E respòs 
Ex 17,3  lo poble set per fretura d’aygüe,  e murmurà quantre Moysès e dix: –Per què  
Ex 17,3  d’aygüe, e murmurà quantre Moysès  e dix: –Per què’ns feras exir de Egipte?  
Ex 17,3  de Egipte? ¿Perquè auciessas a nós  e a nostros fills e a nostro bestiar de  
Ex 17,3  auciessas a nós e a nostros fills  e a nostro bestiar de set? 4 E cridà  
Ex 17,4  4 E cridà Moysès a nostro Senyor  e dix: –Què faré en aquest poble [*]? 5 E  
Ex 17,5  a Moysès: –Vé devant lo poble  e pren ab tu los fills de Yrrael, e la  
Ex 17,5  e pren ab tu los fills de Yrrael,  e la verga ab què ferist lo flum porta en  
Ex 17,5  què ferist lo flum porta en ta mà,  e vé-te’n, 6 car jo’t mostraré allí  
Ex 17,6  allí devant tu la pedra de Horep,  e feriràs sobre la pedra e axirà’n aygüe  
Ex 17,6  de Horep, e feriràs sobre la pedra  e axirà’n aygüe que beurà lo poble. E féu 
Ex 17,7  axí devant los vells de Yrrael, 7  e apellà lo nom de aquell loch «Temptació» 
Ex 17,7  per ço car temptaren nostro Senyor  e diguéran: «¿És nostro Senyor ab nós o  
Ex 17,8  ab nós o no?» 8 E vench Amalech  e combaté’s quantre Yrrael en Refizim. 9  
Ex 17,9  E dix Moysès a Josuè: –Tria barons  e ix a combatre quantre Amalech demà, e jo 
Ex 17,9 ix a combatre quantre Amalech demà,  e jo seré a la sima del munt e hauré la  
Ex 17,9  demà, e jo seré a la sima del munt  e hauré la verga de Déu en la mia mà. 10 E 
Ex 17,10  havia manat Moysès [*]. E Moysès  e Aron [*] pujaren sobre la sima del munt. 
Ex 17,11  levava las mans, vensia Yrrael,  e si un poch las baxava, Amalech vensia.  
Ex 17,12  E las mans de Moysès éran faxugues  e passants, e prenguéran una pedra e  
Ex 17,12 de Moysès éran faxugues e passants,  e prenguéran una pedra e posaren-la sots 
Ex 17,12  e passants, e prenguéran una pedra  e posaren-la sots ell en què’s sech.  
Ex 17,12 -la sots ell en què’s sech. Aron  e Hur sostenían las suas mans de la una  
Ex 17,12  las suas mans de la una part  e de l’altre, e las suas mans no s’  
Ex 17,12  mans de la una part e de l’altre,  e las suas mans no s’abaxaren tro que lo  
Ex 17,13  colgà. 13 E Josuè encalsà Amalech  e lo seu poble ab spasa. 14 E dix nostro  
Ex 17,14  açò en lo Libre de remembrament,  e liura-ho en las orellas de Josuè, car  
Ex 17,15  Moysès altar a nostro Senyor,  e apellà son nom «Mon axelsant», e dix: 16 
Ex 17,15  e apellà son nom «Mon axelsant»,  e dix: 16 –Car la mà de nostro Senyor e la 
Ex 17,16 dix: 16 –Car la mà de nostro Senyor  e la batalla de Déu serà quantre Amalech  
Ex 18,1  havia fet nostro Senyor a Moysès  e a Yrrael son poble, per ço car nostro  
Ex 18,3  de Moysès, que havia lexada, 3  e II fills seus, la un dels quals havia  
Ex 18,3  la un dels quals havia nom Gersan  –e dix lo pare: «Jo fuy strany en terra  
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Ex 18,4  fuy strany en terra stranya»–, 4  e l’altre Elièser –«Car lo Déu del meu  
Ex 18,5  5 E vench Getró, sogre de Moysès,  e sos fills e sa muller a Moysès, al  
Ex 18,5 Getró, sogre de Moysès, e sos fills  e sa muller a Moysès, al desert, a on era  
Ex 18,6 era albergat prop lo munt de Déu, 6  e menà a Moysès e dix: –Jo, ton sogre  
Ex 18,6  lo munt de Déu, 6 e menà a Moysès  e dix: –Jo, ton sogre Getró, vench a tu, e 
Ex 18,6  –Jo, ton sogre Getró, vench a tu,  e ta muller e II fills teus ab ella. 7 E  
Ex 18,6  Getró, vench a tu, e ta muller  e II fills teus ab ella. 7 E ell isqué a  
Ex 18,7  isqué a carrera a son sogre, [*]  e besà’l, e seludaren-sa la un a l’  
Ex 18,7 carrera a son sogre, [*] e besà’l,  e seludaren-sa la un a l’altre ab  
Ex 18,8  als egipcians per amor de Yrrael,  e tot lo treball que li sdevench en la  
Ex 18,8  que li sdevench en la carrera,  e que nostro Senyor los havia desliurats e 
Ex 18,8  nostro Senyor los havia desliurats  e alegrats. 9 E alegrà’s Getró de tots  
Ex 18,10  tret de la mà dels egipcians, 10  e dix: –Beneÿt sia nostro Senyor qui us  
Ex 18,10  qui us desliurà de la mà de Farahó  e qui us desliurà de la mà dels egipcians  
Ex 18,12 a nostro Senyor. E aparellaren Aron  e tots los vells de Yrrael que menjassen  
Ex 18,14 fas en lo poble? E per què seus sol  e tot lo poble te spera del matí entrò al  
Ex 18,16  mi qui demana sentència de Déu, 16  e si’ls sdevé neguna contesa, vénan a mi  
Ex 18,16  vénan a mi qui jutge entre ells  e que’ls mostre los menaments de Déu e  
Ex 18,16 que’ls mostre los menaments de Déu  e las suas ligs. 17 E ell respòs: –No fas  
Ex 18,18 18 De foll treball seràs guastat tu  e aquest poble qui és ab tu. Aquest afer  
Ex 18,19  soferir; 19 mas oges mas paraulas  e mon concell, e serà Déu ab tu: sias al  
Ex 18,19  oges mas paraulas e mon concell,  e serà Déu ab tu: sias al poble en açò qui 
Ex 18,19  al poble en açò qui a Déu tany,  e li comptes ço que Déu li diu, 20 e  
Ex 18,20  e li comptes ço que Déu li diu, 20  e mostre al poble ço de què ell se clama,  
Ex 18,20  se clama, i la costum de honrar,  e la carrera per on deven anar, e la obre  
Ex 18,20  e la carrera per on deven anar,  e la obre que fassen. 21 Donchs, tria de  
Ex 18,21  i tements Déu, en què sia veritat  e aÿren avarícia, e stablex d’ells los  
Ex 18,21  què sia veritat e aÿren avarícia,  e stablex d’ells los uns que sían senyors 
Ex 18,21  senyors de XXX, los altres de C,  e altres de L, e altres de X, 22 qui  
Ex 18,21  los altres de C, e altres de L,  e altres de X, 22 qui jutgen lo poble  
Ex 18,22 X, 22 qui jutgen lo poble tostemps,  e las grans coses e los grans plets  
Ex 18,22  poble tostemps, e las grans coses  e los grans plets romanguen a tu, e ells  
Ex 18,22  e los grans plets romanguen a tu,  e ells jutgen solament las manors coses.  
Ex 18,23  per ço que pus leuger ta sia; 23  e si açò fas, compliràs los manaments de  
Ex 18,23 fas, compliràs los manaments de Déu  e poràs soferir los seus manaments, e tot  
Ex 18,23 e poràs soferir los seus manaments,  e tot lo poble tornar-s’ha axí en pau  
Ex 18,25  féu tot ço que ell havia manat, 25  e trià hòmens nobles de tot Yrrael, e  
Ex 18,25 e trià hòmens nobles de tot Yrrael,  e stablí’ls prínceps del poble, los uns  
Ex 18,25 prínceps del poble, los uns de XXX,  e los altres de C, e los altres de L, e  
Ex 18,25  los uns de XXX, e los altres de C,  e los altres de L, e los altres de X, 26  
Ex 18,25 los altres de C, e los altres de L,  e los altres de X, 26 qui jutjaven lo  
Ex 18,26  26 qui jutjaven lo poble tostemps,  e tot ço que era greu comptaven a ell, e  
Ex 18,26  ço que era greu comptaven a ell,  e ells jutjaven solament las leugeras  
Ex 19,2 Sinaý 2 quant anaren en Ripidí [*],  e albergaren en aquell loch, e aquí fichà  
Ex 19,2  [*], e albergaren en aquell loch,  e aquí fichà Yrrael sas tendas de la regió 
Ex 19,3  del munt. 3 E Moysès pujà a Déu,  e nostro Senyor apellà’l al munt e dix- 
Ex 19,3  e nostro Senyor apellà’l al munt  e dix-li: –Açò diràs a la casa de Jacob  
Ex 19,3 -li: –Açò diràs a la casa de Jacob  e denuncieràs als fills d’Irrael: 4  
Ex 19,5 he a mi prezos. 5 Si oÿu la mia veu  e guardau la mia covinensa, sereu mon  
Ex 19,6  poble, car mia és tota la terra, 6  e vosaltres sereu a mi regne sacerdotal e  
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Ex 19,6  sereu a mi regne sacerdotal  e gent santa.” Aquestas són las paraulas  
Ex 19,7  fills de Yrrael. 7 E vench Moysès  e apellà los majors del poble per edat, e  
Ex 19,7  los majors del poble per edat,  e sponé’ls totas las paraules que havia  
Ex 19,8  que havia manat nostro Senyor, 8  e respòs tot lo poble: –Ço que nostro  
Ex 19,9  de nuu per ço que oja lo poble,  e parlaré a tu e que creguen a tu per  
Ex 19,9 ço que oja lo poble, e parlaré a tu  e que creguen a tu per tostemps. E féu a  
Ex 19,10  del poble a nostro Senyor, 10  e ell dix-li: –Vé al poble e sacrifíchan 
Ex 19,10  10 e ell dix-li: –Vé al poble  e sacrifíchan vuy e demà, e renten lurs  
Ex 19,10  li: –Vé al poble e sacrifíchan vuy  e demà, e renten lurs vestidures, 11 e  
Ex 19,10  al poble e sacrifíchan vuy e demà,  e renten lurs vestidures, 11 e sían  
Ex 19,11  demà, e renten lurs vestidures, 11  e sían aparallats al terç die, car al terç 
Ex 19,12 E stabliràs térmans al poble entorn  e diràs: “Guardau-vos no pugeu al munt  
Ex 19,12  toqueu las pertidas de tot aquell,  e qui tocharà lo munt morrà; 13 mà no’l  
Ex 19,13  serà mort ab pedres o ab dart,  e sia bístie o home no viurà.” E quant  
Ex 19,14  E devallà Moysès del munt al poble  e santificà’l. E quant haguéran levats  
Ex 19,16  16 E era ja vengut lo terç die  e lo jorn se scalfava; comensaren los  
Ex 19,16  se scalfava; comensaren los trons  e los lamps, e una nuu fort spessa cobrí  
Ex 19,16  comensaren los trons e los lamps,  e una nuu fort spessa cobrí lo munt, e lo  
Ex 19,16  una nuu fort spessa cobrí lo munt,  e lo crit del corn era gran, e temé’s lo  
Ex 19,16  munt, e lo crit del corn era gran,  e temé’s lo poble qui era en las  
Ex 19,18  Senyor hi era davallat ab foch,  e pujava en lo munt lo fum axí com si fos  
Ex 19,18 lo munt lo fum axí com si fos forn,  e era lo munt pahorós, 19 e ab lo so del  
Ex 19,19 fos forn, e era lo munt pahorós, 19  e ab lo so del corn a poch a poch en  
Ex 19,19  a poch en major. E Moysès parlava  e nostro Senyor li responia. 20 E devallà  
Ex 19,20  nostro Senyor sobre lo munt [*]  e apellà Moysès lasús del cap del munt; e  
Ex 19,20  Moysès lasús del cap del munt;  e quant hi fou pujat 21 dix-li: –Conjura 
Ex 19,21  los térmans per a veura lo Senyor,  e que no parèscan molts d’ells; 22 e los  
Ex 19,22 e que no parèscan molts d’ells; 22  e los sacerdots qui s’acosten a nostro  
Ex 19,23  al munt de Sinaý, car tu conjurist  e has manat e dit: “Posa’ls-ma entorn  
Ex 19,23 Sinaý, car tu conjurist e has manat  e dit: “Posa’ls-ma entorn lo munt e  
Ex 19,23  dit: “Posa’ls-ma entorn lo munt  e santificha’ls.” 24 E dix-li nostro  
Ex 19,24  24 E dix-li nostro Senyor: –Vé  e devalla, e pujar-hi-has tu e Aron ab 
Ex 19,24 -li nostro Senyor: –Vé e devalla,  e pujar-hi-has tu e Aron ab tu. Als  
Ex 19,24  e devalla, e pujar-hi-has tu  e Aron ab tu. Als sacerdots e als pobles  
Ex 19,24  has tu e Aron ab tu. Als sacerdots  e als pobles no passen los térmans ni  
Ex 19,25  ocia. 25 E devallà Moysès al poble  e comptà’ls-ho tot. 20,Tit Capítol XXV  
Ex 20,4  semblansa qui és en lo cel dessús  e qui és en terra dejús, ni aquellas coses 
Ex 20,5 dels pares en los fills en la terça  e quarta generació de aquells qui m’  
Ex 20,6  de aquells qui m’aÿraven, 6  e qui hauré misericòrdia en M generacions  
Ex 20,6 generacions en aquells qui amen [*]  e guarden los meus manaments. 7 »E no  
Ex 20,11 en VI dies féu nostro Senyor lo cel  e la terra e la mar e ço qui és en ells, e 
Ex 20,11 féu nostro Senyor lo cel e la terra  e la mar e ço qui és en ells, e posà en lo 
Ex 20,11  Senyor lo cel e la terra e la mar  e ço qui és en ells, e posà en lo setèn  
Ex 20,11 terra e la mar e ço qui és en ells,  e posà en lo setèn die, e per ço beneý  
Ex 20,11 és en ells, e posà en lo setèn die,  e per ço beneý nostro Senyor lo die del  
Ex 20,11  nostro Senyor lo die del dissapte  e santificà’l. 12 »Honra ton pare e ta  
Ex 20,12  e santificà’l. 12 »Honra ton pare  e ta mare per ço que vischas molt sobre la 
Ex 20,18  18 E tot lo poble oÿa los trons  e los lamps e lo so del corn e lo munt qui 
Ex 20,18  lo poble oÿa los trons e los lamps  e lo so del corn e lo munt qui fumava, e  
Ex 20,18  trons e los lamps e lo so del corn  e lo munt qui fumava, e spaordits  
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Ex 20,18  so del corn e lo munt qui fumava,  e spaordits stiguéran de luny. 19 E  
Ex 20,19 diguéran a Moysès: –Parla tu a nós,  e oyr-t’hem. No’ns parla nostro Senyor 
Ex 20,20  Déu vench per ço que us provàs  e que la temor sua fos en vosaltres e no  
Ex 20,20 e que la temor sua fos en vosaltres  e no peccàsseu. 21 E stech lo poble luny,  
Ex 20,21  21 E stech lo poble luny,  e Moysès acostà’s en la calija on era  
Ex 20,24  ni déu d’or; 24 de terra lo fareu  e oferreu sobre aquell holocausts [*],  
Ex 20,24  holocausts [*], vostres ovellas  e vostros bous en tot loch on haurà  
Ex 20,24  memòria del meu nom; vendré a tu  e beneyr-t’he. 25 »E si fas altar de  
Ex 20,25 ma edificharàs de pedres trencades,  e si levas ton cultell sobre ell serà  
Ex 21,3  n’ischa ab la qual entrà;  e si ha muller, la muller axirà ensemps. 4 
Ex 21,4 4 E si nostro Senyor li donà muller  e li parirà fills e fillas, la fembra e  
Ex 21,4  li donà muller e li parirà fills  e fillas, la fembra e los fills seran de  
Ex 21,4 li parirà fills e fillas, la fembra  e los fills seran de son senyor, e ell  
Ex 21,4  e los fills seran de son senyor,  e ell axirà ab son vestir. 5 E si diu lo  
Ex 21,5  diu lo servent: “Jo am mon senyor  e ma muller e mos infants”, no n’axirà  
Ex 21,5  “Jo am mon senyor e ma muller  e mos infants”, no n’axirà franch 6 e  
Ex 21,6  mos infants”, no n’axirà franch 6  e oferrà’ls son senyor a Déu, e ajustar- 
Ex 21,6  6 e oferrà’ls son senyor a Déu,  e ajustar-l’ha a la porta, e a las  
Ex 21,6  Déu, e ajustar-l’ha a la porta,  e a las posts foredar-li-ha la una  
Ex 21,6 li-ha la una orella ab una alena,  e serà-li servent per tostemps. 7 »Si  
Ex 21,8 las serventas han acostumat axir; 8  e si desplau als ulls de son senyor a qui  
Ex 21,10 -ha segons la costuma d’ells; 10  e si’n pren altre, ferà las nossas a la  
Ex 21,10 altre, ferà las nossas a la massipa  e no li negarà sos vestits ni lo preu de  
Ex 21,13  jo li stabliré loch hon dega fugir  e scapar. 14 E si algú sientment auciurà  
Ex 21,14  aguayt, de mon altar lo arrencaràs  e morrà. 15 E qui ferirà son pare o sa  
Ex 21,16  de mort. 16 E qui furtarà home  e’l vendrà a son proÿsma [*], sia mort.  
Ex 21,18  18 »E si II hòmens se barellaran  e la un fér a l’altre ab pedra o ab puny, 
Ex 21,18  fér a l’altre ab pedra o ab puny,  e aquell no morrà mas geurà al lit, 19 si  
Ex 21,19 mal lo feridor, emperò que ell pach  e que reta las despesas que lo ferit  
Ex 21,19  despesas que lo ferit hauria fetas  e la obra que en aquell temps hauria feta. 
Ex 21,20  son servent o sa serventa ab verga  e morrà en sa mà, serà culpable del  
Ex 21,21 sa mà, serà culpable del peccat; 21  e si sobreviu I jorn o II, no haurà pena,  
Ex 21,22  22 »E si los hòmens sa barallaran  e negun ferirà fembra prenyada e que  
Ex 21,22  e negun ferirà fembra prenyada  e que avortescha e s’afoll, e ella viurà, 
Ex 21,22  fembra prenyada e que avortescha  e s’afoll, e ella viurà, haurà aytant de  
Ex 21,22  e que avortescha e s’afoll,  e ella viurà, haurà aytant de dan com lo  
Ex 21,22  haurà aytant de dan com lo marit  †e manera† de la fembra e los àrbitres  
Ex 21,22  lo marit †e manera† de la fembra  e los àrbitres jutgeran. 23 E si mor,  
Ex 21,24  24 ull per ull, dent per dent  e mà per mà, peu per meu, 25 cremar per  
Ex 21,26  ferrà negú son servent o serventa  e li trau l’ull e’l ferà orp, tremetrà  
Ex 21,26 servent o serventa e li trau l’ull  e’l ferà orp, tremetrà’l-na franch per 
Ex 21,27  per l’ull que li ha tret; 27  e si la dent li arrancha a son servent o  
Ex 21,28  [*], lo bou serà mort ab pedres  e no menig negú de sa carn, mas lo senyor  
Ex 21,29  ferir, d’hir o de l’altre ensà,  e han amonestat son senyor e no l’haurà  
Ex 21,29  ensà, e han amonestat son senyor  e no l’haurà amagat e auciu hom o fembra, 
Ex 21,29  son senyor e no l’haurà amagat  e auciu hom o fembra, lo bou serà mort ab  
Ex 21,29  fembra, lo bou serà mort ab pedres  e lo senyor del bou tembé; 30 e si hom lo  
Ex 21,30  e lo senyor del bou tembé; 30  e si hom lo volia dar per preu, ell darà  
Ex 21,32  XXX besants de argent al senyor,  e lo bou serà mort ab pedres. 33 E si negú 
Ex 21,33  33 E si negú obre sija o cisterna  e no la cobre e hy chau bou o aze, 34 lo  
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Ex 21,33  obre sija o cisterna e no la cobre  e hy chau bou o aze, 34 lo senyor de la  
Ex 21,34  retrà lo preu de las bísties,  e ço qui hy morrà serà seu. 35 E si bou  
Ex 21,35 35 E si bou strany nafre a l’altre  e aquell mor, vendran lo bou viu e pertir  
Ex 21,35  e aquell mor, vendran lo bou viu  e pertir-s’han lo preu en si e lo cos  
Ex 21,35 viu e pertir-s’han lo preu en si  e lo cos del mort. 36 E si sabia que lo  
Ex 21,36  que lo bou fos feridor ab corn  e no’l guarda son senyor, retrà bou per  
Ex 21,36  son senyor, retrà bou per bou  e rebrà lo cos entrega. 22,Tit Capítol  
Ex 22,1  1 E si negú furta bou o ovella  e la auciu o la ven, V bous pagarà per I,  
Ex 22,1  o la ven, V bous pagarà per I,  e IIII ovellas, per una. 2 E si és ladre  
Ex 22,2 si és ladre qui trench casa de nits  e hy és trobat, e prenga nafre e mort, lo  
Ex 22,2 trench casa de nits e hy és trobat,  e prenga nafre e mort, lo feridor no haurà 
Ex 22,2 nits e hy és trobat, e prenga nafre  e mort, lo feridor no haurà pena; 3 e si  
Ex 22,3 e mort, lo feridor no haurà pena; 3  e si ho fa pus que lo sol sia axit, fa  
Ex 22,5 E si negú fa mal en camp o en vinya  e hy lexa son bestiar que pastur la cose  
Ex 22,6  smanerà lo dan. 6 »E si foch ix  e crema los blats, aquells qui stan en lo  
Ex 22,7  a son amich o vaxell en guarda,  e hom haurà emblat aquell qui hu haurà  
Ex 22,8  de la case ajustar-s’ha a ells  e jurerà que no stès sa mà en cose de son  
Ex 22,9 bou ni en aze [*] ni en vestir; [*]  e si ells enganaran, al doble ho smaneran  
Ex 22,10 o ovella o altre bestiar en guarda,  e serà mort o afeblit o pres dels enamichs 
Ex 22,10 mort o afeblit o pres dels enamichs  e negú no ho veu, 11 segrament serà entre  
Ex 22,11  en sa mà la cose de son proÿsme,  e rebrà lo senyor lo segrament e ell no  
Ex 22,11  e rebrà lo senyor lo segrament  e ell no serà costret que ho reta. 12 E si 
Ex 22,14  de aquestas coses a préstich  e serà enfeblit o mort que lo senyor no hy 
Ex 22,16  verge qui encara no sia sposada  e dorm ab ella, dar li ha axovar e pendrà  
Ex 22,16  e dorm ab ella, dar li ha axovar  e pendrà-la per muller. 17 E si lo pare  
Ex 22,23  23 si’ls nefrau, crideran a mi  e jo oyré lur crit, 24 e la mia fortsa  
Ex 22,24  a mi e jo oyré lur crit, 24  e la mia fortsa desdenyar-s’ha e faré- 
Ex 22,24  e la mia fortsa desdenyar-s’ha  e faré-us [*] glay, e seran vostres  
Ex 22,24  -s’ha e faré-us [*] glay,  e seran vostres mullers vídues, e vostros  
Ex 22,24  e seran vostres mullers vídues,  e vostros fills pobills. 25 »E si dónes  
Ex 22,27  vestir de sa carn de què’s cobre  e no n’ha altre ab què’s dorme; si crida 
Ex 22,30  nat de tos fills ma deràs, 30  e de bous e de ovellas axí matex feràs:  
Ex 22,30 de tos fills ma deràs, 30 e de bous  e de ovellas axí matex feràs: VII dies sia 
Ex 22,30  feràs: VII dies sia ab sa mare,  e al VIIIèn die lo retràs. 31 »Hòmens  
Ex 23,7  del pobre. 7 A falcies fugiràs,  e no auciuràs lo noent ni lo dreturer [*]. 
Ex 23,8  dons, que los savis obseguen  e gíran las paraulas dels justs. 9 »E ab  
Ex 23,9  sabeu las ànimas dels strans  e vosaltres fos palagrins en terra de  
Ex 23,10  10 »E VI anys sembraràs ta terra  e ajustaràs tos blats, 11 e al VII any la  
Ex 23,11  ta terra e ajustaràs tos blats, 11  e al VII any la lexaràs reposar per ço que 
Ex 23,11  mengen los pobres tel teu poble,  e tot ço que romandrà menjar-ho-han  
Ex 23,11  camp. E axí hu feràs en la vinya  e al teu olivar. 12 »VI dies obreràs, e al 
Ex 23,12 al teu olivar. 12 »VI dies obreràs,  e al die VII reposaràs, per ço que rapòs  
Ex 23,12 reposaràs, per ço que rapòs ton bou  e ton aze e lo fill de ta serventa e l’  
Ex 23,12  per ço que rapòs ton bou e ton aze  e lo fill de ta serventa e l’estrany. 13  
Ex 23,12  e ton aze e lo fill de ta serventa  e l’estrany. 13 »Tot ço que us he dit  
Ex 23,20 mare. 20 »Jo’t trematré mon àngel,  e yrà devant tu [*]. 21-22 [*] 23 »[*] e  
Ex 23,23  devant tu [*]. 21-22 [*] 23 »[*]  e manerà lo amoreu e lo heteu e lo farizeu 
Ex 23,23  [*] 23 »[*] e manerà lo amoreu  e lo heteu e lo farizeu e lo cananeu [*] e 
Ex 23,23  »[*] e manerà lo amoreu e lo heteu  e lo farizeu e lo cananeu [*] e lo  
Ex 23,23  lo amoreu e lo heteu e lo farizeu  e lo cananeu [*] e lo gebuzeu; jo  
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Ex 23,23 heteu e lo farizeu e lo cananeu [*]  e lo gebuzeu; jo destroyré per tu. 24 No  
Ex 23,24  lus obras, abans las destruyràs  e trencharàs las ymatges. 25 E servireu a  
Ex 23,25  que jo benehescha a tas personas  e a tas aygües, e levaré malaltia de tu 26 
Ex 23,25  a tas personas e a tas aygües,  e levaré malaltia de tu 26 e de ta terra.  
Ex 23,26  aygües, e levaré malaltia de tu 26  e de ta terra. No serà malaltia ni  
Ex 23,27  27 »La mia por manaré devant tu  e auciuré tot lo poble a qui tu vendràs, e 
Ex 23,27  tot lo poble a qui tu vendràs,  e de tots tos enamichs gitaràs los  
Ex 23,28  enamichs gitaràs los costats, 28  e manaré devant tu dementre que reposeràs  
Ex 23,28  tu dementre que reposeràs l’aveu  e la por al cananeu e a l’heteu e l’aveu 
Ex 23,28  l’aveu e la por al cananeu  e a l’heteu e l’aveu abans que tu  
Ex 23,28  e la por al cananeu e a l’heteu  e l’aveu abans que tu intres. 29 »Jo los  
Ex 23,29  per ço que la terra no sia deserta  e las bísties crèschan en quantre tu; 30  
Ex 23,30  tu; 30 [*] tro que sies crescut  e tingues la terra. 31 »E posaré tos  
Ex 23,31 Roja entrò a la mar dels felisteus,  e del desert entrò al flum. E liuraré en  
Ex 23,31  mans los habitadors de la terra  e los cessaré devant vosaltres. 32 Tu no  
Ex 24,1  dix así matex: –Munta a Déu tu  e Aron e Nadap e Abiüd e LXX dels encians, 
Ex 24,1  así matex: –Munta a Déu tu e Aron  e Nadap e Abiüd e LXX dels encians, e  
Ex 24,1  –Munta a Déu tu e Aron e Nadap  e Abiüd e LXX dels encians, e adorareu de  
Ex 24,1  a Déu tu e Aron e Nadap e Abiüd  e LXX dels encians, e adorareu de luny. 2  
Ex 24,1 e Nadap e Abiüd e LXX dels encians,  e adorareu de luny. 2 E sol Moysès muntà a 
Ex 24,2  luny. 2 E sol Moysès muntà a Déu,  e aquells no s’hi acostaren ni lo poble  
Ex 24,3  ab ell. 3 E adonchs vench Moysès  e retornà al poble e dix-los totas las  
Ex 24,3  vench Moysès e retornà al poble  e dix-los totas las paraulas de nostro  
Ex 24,3  las paraulas de nostro Senyor Déu  e tots los ajustaments, e tot lo poble  
Ex 24,3  Senyor Déu e tots los ajustaments,  e tot lo poble respongué a una veu: –Tots  
Ex 24,4  scriví totas las paraulas de Déu,  e levà’s matí e edifichà altar al [*]  
Ex 24,4 las paraulas de Déu, e levà’s matí  e edifichà altar al [*] munt, e XII títols 
Ex 24,4  matí e edifichà altar al [*] munt,  e XII títols hi mès per los XII trips. 5 E 
Ex 24,5  5 E manà als jóvens dels trips  e ells oferiren a nostro Senyor Déu e  
Ex 24,5 e ells oferiren a nostro Senyor Déu  e ociéran hòstias passífiques, ço és, XII  
Ex 24,6  de la part de la sanch [*],  e l’altre scampà sobre l’altar. 7 E pres 
Ex 24,7  7 E pres la carta de la covinensa  e legí-la devant tot lo poble, e ells  
Ex 24,7  e legí-la devant tot lo poble,  e ells diguéran: –Tot açò ferem que nostro 
Ex 24,7  ferem que nostro Senyor ha parlat,  e serem obedients a ell. 8 E pres la sanch 
Ex 24,8  obedients a ell. 8 E pres la sanch  e scampà-la sobre lo poble e dix:  
Ex 24,8  sanch e scampà-la sobre lo poble  e dix: –Aquesta és la sanch de la  
Ex 24,9  tuas paraulas. 9 E pujaren Moysès  e Aron e Nadap e Abiüd e LXX dels vells de 
Ex 24,9 paraulas. 9 E pujaren Moysès e Aron  e Nadap e Abiüd e LXX dels vells de  
Ex 24,9  9 E pujaren Moysès e Aron e Nadap  e Abiüd e LXX dels vells de Yrrael, 10 e  
Ex 24,9  Moysès e Aron e Nadap e Abiüd  e LXX dels vells de Yrrael, 10 e viren lo  
Ex 24,10  e LXX dels vells de Yrrael, 10  e viren lo Déu de Yrrael, e staven sots  
Ex 24,10  10 e viren lo Déu de Yrrael,  e staven sots sos peus, quax obra de safir 
Ex 24,10  peus, quax obra de safir de pedre  e quax cel com és cerè 11 sobre ells, qui  
Ex 24,11  éran partits dels fills de Yrrael,  e mès la sua mà e veeren Déu e menjaren e  
Ex 24,11  fills de Yrrael, e mès la sua mà  e veeren Déu e menjaren e beguéran. 12 E  
Ex 24,11  e mès la sua mà e veeren Déu  e menjaren e beguéran. 12 E dix nostro  
Ex 24,11  la sua mà e veeren Déu e menjaren  e beguéran. 12 E dix nostro Senyor a  
Ex 24,12 Senyor a Moysès: –Puja a mi al munt  e sta allà, e daré’t taulas de pedre e la 
Ex 24,12  –Puja a mi al munt e sta allà,  e daré’t taulas de pedre e la ley e los  
Ex 24,12 sta allà, e daré’t taulas de pedre  e la ley e los manaments que he scrits per 
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Ex 24,12  e daré’t taulas de pedre e la ley  e los manaments que he scrits per ço que  
Ex 24,13 de Yrrael. 13 E levaren-se Moysès  e Josuè son ministre, e pujà Moysès al  
Ex 24,13  -se Moysès e Josuè son ministre,  e pujà Moysès al munt de Déu, 14 e dix als 
Ex 24,14  e pujà Moysès al munt de Déu, 14  e dix als vells: –Sperau-vos ací tro que 
Ex 24,14  Ja haveu ab vosaltres Aron [*],  e si neguna carela hi ha, aduyts-la a  
Ex 24,16  Moysès, cobrí lo munt una nuu, 16  e stech la glòria del Senyor sobre Sinaý,  
Ex 24,16  la glòria del Senyor sobre Sinaý,  e cobrí’l la nuu VI dies, e al VIIèn die  
Ex 24,16  Sinaý, e cobrí’l la nuu VI dies,  e al VIIèn die apellà’l del mig de la  
Ex 24,18  de Yrrael. 18 E intrà Moysès [*]  e pujà al munt, e stech allí XXXX dies e  
Ex 24,18  E intrà Moysès [*] e pujà al munt,  e stech allí XXXX dies e XXXX nits. 25,Tit 
Ex 24,18  al munt, e stech allí XXXX dies  e XXXX nits. 25,Tit Capítol XXX 1 E parlà  
Ex 25,1  1 E parlà nostro Senyor a Moysès  e dix: 2 –Parla als fills d’Irrael que’m 
Ex 25,2 Irrael que’m donen las promíssias,  e pendreu-las de tot hom qui de grat las 
Ex 25,3 que deveu pendre: or i argent, aram  e coure, 4 e porpre e cotó e scarlata per  
Ex 25,4  or i argent, aram e coure, 4  e porpre e cotó e scarlata per II vegades  
Ex 25,4  i argent, aram e coure, 4 e porpre  e cotó e scarlata per II vegades tenyda, e 
Ex 25,4  aram e coure, 4 e porpre e cotó  e scarlata per II vegades tenyda, e bis e  
Ex 25,4  e scarlata per II vegades tenyda,  e bis e pells de cabres 5 e pells de  
Ex 25,4  per II vegades tenyda, e bis  e pells de cabres 5 e pells de moltons  
Ex 25,5  tenyda, e bis e pells de cabres 5  e pells de moltons rubrichades e pells de  
Ex 25,5  5 e pells de moltons rubrichades  e pells de jacint, e lenya de setim, 6 e  
Ex 25,5  rubrichades e pells de jacint,  e lenya de setim, 6 e oli e alum e ensens  
Ex 25,6  de jacint, e lenya de setim, 6  e oli e alum e ensens e ungüent e timiama  
Ex 25,6  jacint, e lenya de setim, 6 e oli  e alum e ensens e ungüent e timiama de  
Ex 25,6  e lenya de setim, 6 e oli e alum  e ensens e ungüent e timiama de bona odor, 
Ex 25,6  de setim, 6 e oli e alum e ensens  e ungüent e timiama de bona odor, 7 e  
Ex 25,6  6 e oli e alum e ensens e ungüent  e timiama de bona odor, 7 e pedres  
Ex 25,7 e ungüent e timiama de bona odor, 7  e pedres oniquines dobles per ornar e cose 
Ex 25,7 e pedres oniquines dobles per ornar  e cose rehonable. 8 E fer-m’has  
Ex 25,8  8 E fer-m’has santuari  e staré enmig d’ells, 9 segons tota  
Ex 25,9  que jo t’amostraré de fer  e los vaxells en honor d’ell. »E axí  
Ex 25,10 de setim qui haja de fons II colzos  e mig, d’ample [*] e mig d’altesa. 11 E  
Ex 25,10  fons II colzos e mig, d’ample [*]  e mig d’altesa. 11 E deurar-l’has d’  
Ex 25,11  E deurar-l’has d’or bell dins  e defora, e feràs dessobre corona d’or  
Ex 25,11 -l’has d’or bell dins e defora,  e feràs dessobre corona d’or entorn 12 e  
Ex 25,12  dessobre corona d’or entorn 12  e IIII sercles d’or, e posar-los-has  
Ex 25,12  or entorn 12 e IIII sercles d’or,  e posar-los-has en IIII angles de la  
Ex 25,12  II sercles haja en la un costat,  e II, en l’altre. 13 E feràs forrallats  
Ex 25,13  feràs forrallats de fust de setim,  e cobrir-los-has d’or, 14 e metràs- 
Ex 25,14  e cobrir-los-has d’or, 14  e metràs-los per los forats qui seran al 
Ex 25,15 15 qui tendran tostemps als cercles  e jamés no’ls na trauran. 16 [*] 17 »[*]  
Ex 25,17  no’ls na trauran. 16 [*] 17 »[*]  e tendrà de longuesa II colsos e mig, e d’ 
Ex 25,17 »[*] e tendrà de longuesa II colsos  e mig, e d’ample I colzo e mig. 18 E  
Ex 25,17 tendrà de longuesa II colsos e mig,  e d’ample I colzo e mig. 18 E feràs II  
Ex 25,17 II colsos e mig, e d’ample I colzo  e mig. 18 E feràs II xerubins d’or de la  
Ex 25,18 E feràs II xerubins d’or de la una  e de l’altre part de l’oracle; 19 lo un  
Ex 25,19 lo un xerubín serà en l’un costat,  e l’altre, a l’altre costat del  
Ex 25,20  l’altre costat del tabernacle, 20  e obren las lurs alas e cobren l’oracle e 
Ex 25,20  20 e obren las lurs alas  e cobren l’oracle e guarden-sa la una  
Ex 25,20  las lurs alas e cobren l’oracle  e guarden-sa la una ala a l’altre e  
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Ex 25,20  guarden-sa la una ala a l’altre  e giren las cares. Aquest és lo cobertor  
Ex 25,22  lo testimoni que jo’t daré, 22  e puxs manar-t’he e parlar-t’he  
Ex 25,22 jo’t daré, 22 e puxs manar-t’he  e parlar-t’he sobre lo cobertor, ço és  
Ex 25,23  qui haurà II colzos de lonch,  e d’ample I colzo, e d’alt I colzo e  
Ex 25,23  de lonch, e d’ample I colzo,  e d’alt I colzo e mig, 24 e deurar-la- 
Ex 25,23  d’ample I colzo, e d’alt I colzo  e mig, 24 e deurar-la-has ab or molt  
Ex 25,24 I colzo, e d’alt I colzo e mig, 24  e deurar-la-has ab or molt pur. E  
Ex 25,25 entorn de aquella una orla d’or 25  e una corona alta de IIII dits [*]. 26 E  
Ex 25,26  E aparellaràs IIII cercles d’or,  e posar-los-has en los IIII cantons de 
Ex 25,28  forrellats feràs del fust de setim  e environar-los-has d’or per portar  
Ex 25,29  29 E aparellaràs [*] encensers  e anaps, en què deven oferir los  
Ex 25,31  d’or net, las branques de aquells  e canons e anaps, pedres patitas e liris,  
Ex 25,31  las branques de aquells e canons  e anaps, pedres patitas e liris, d’ell  
Ex 25,31  e canons e anaps, pedres patitas  e liris, d’ell prosseynt. 32 VI canons  
Ex 25,32  dels costats, III de la un costat  e III de l’altre; 33 ab III forats qui  
Ex 25,33  de nou en cascuns dels canons,  e las pedres ensemps e los liris, e III  
Ex 25,33  dels canons, e las pedres ensemps  e los liris, e III semblants anaps a  
Ex 25,33  e las pedres ensemps e los liris,  e III semblants anaps a manera de nou, e  
Ex 25,33  semblants anaps a manera de nou,  e en l’altre canó, sperulles e liris.  
Ex 25,33  nou, e en l’altre canó, sperulles  e liris. Aquesta serà la obra de VI canons 
Ex 25,34  anaps en manera de nou, sperulles  e rodanxes per sengles liris. 35 La  
Ex 25,36  la una brancha. 36 E las sperulles  e los canons de aquell seran tots ab  
Ex 25,37  sobre lo canalobre perquè luèscan  e poseràs aquellas per quantrari. 38 E  
Ex 25,40  I quintar d’or molt net. 40 [*]  e fes segons lo axemplar que a tu en lo  
Ex 26,1 serà fet: X cortinas de bis retort,  e jacint e porpre e cotó e scarlata dues  
Ex 26,1  X cortinas de bis retort, e jacint  e porpre e cotó e scarlata dues voltas  
Ex 26,1  de bis retort, e jacint e porpre  e cotó e scarlata dues voltas tenyda,  
Ex 26,1  retort, e jacint e porpre e cotó  e scarlata dues voltas tenyda, veriades e  
Ex 26,1  dues voltas tenyda, veriades  e obre de agulla la faràs. 2 La longuesa  
Ex 26,3  seran totas 3 les V cortinas,  e sí seran ajustades ensemps; las altres V 
Ex 26,4  4 ab V cordes de seda al costat,  e al cap de las cortinas haurà cordes  
Ex 26,4  haurà cordes perquè las unas  e las altres se puguen ajustar o acostar.  
Ex 26,8 una saga †obra† haurà XXX colzades,  e d’ample IIII; e serà agual la masura de 
Ex 26,8  XXX colzades, e d’ample IIII;  e serà agual la masura de la una e de l’  
Ex 26,8  e serà agual la masura de la una  e de l’altre. 9 De las quals V ne  
Ex 26,9 V ne ajustaràs ensemps a si, la una  e l’altre ajustaràs, axí com la sizena  
Ex 26,11  quals sían ajustades las bagues,  e fasses de tot un cobriment. 12 E ço qui  
Ex 26,13  lo derrer cap del tabernacle, 13  e I colzo penjarà de una part e l’altre  
Ex 26,13  13 e I colzo penjarà de una part  e l’altre qui és pus en longuesa dels  
Ex 26,13  qui és pus en longuesa dels vels,  e defendrà la un e l’altre costat del  
Ex 26,13  dels vels, e defendrà la un  e l’altre costat del tabernacle. 14 E  
Ex 26,14  de pells de moltons robricades,  e sobre aquest, altre cobriment de pells  
Ex 26,16  haja X colzades de longuesa,  e de altesa una colzada e mija. 17 E al  
Ex 26,16  longuesa, e de altesa una colzada  e mija. 17 E al costat de la taula II  
Ex 26,21  hauran XXXX fundements d’argent,  e II fundaments seran posats sots cascuna  
Ex 26,24 seran ajustades dejús tro a dessús,  e un ajustament las tendrà totas; e seran  
Ex 26,24  e un ajustament las tendrà totas;  e seran ajustades [*] las II taulas que  
Ex 26,27  a le un costat del tabernacle, 27  e V a l’altre [*], 28 e aquells qui seran 
Ex 26,28  27 e V a l’altre [*], 28  e aquells qui seran mesos de aquell matex  
Ex 26,29  29 E aquellas taulas deuraràs,  e metràs-hi anells d’or per ço que  
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Ex 26,29  tinguen los forrallats las taulas,  e cobriràs de launes d’or. 30 E’regiràs  
Ex 26,31  31 »E feràs vela de jassint  e de porpre e de cotó per II vegades tint, 
Ex 26,31  feràs vela de jassint e de porpre  e de cotó per II vegades tint, de bis  
Ex 26,31  de bis retort ab obre de agulla  e test de bella vanetat, 32 e aparellaràs  
Ex 26,32  agulla e test de bella vanetat, 32  e aparellaràs devant IV colones del fust  
Ex 26,32  de setim. Aquellas seran deurades  e hauran los caps d’or, mas los  
Ex 26,33  del testimoni, en què lo santuari  e los santuaris seran partits. 34 »E  
Ex 26,35 del testimoni en santo santorum, 35  e taula sobre lo vel e quantre la taula lo 
Ex 26,35  santorum, 35 e taula sobre lo vel  e quantre la taula lo canalobre [*], car  
Ex 26,36  intrant del tabernacle, de jassint  e de porpre e de cotó II vegades tenyt e  
Ex 26,36  tabernacle, de jassint e de porpre  e de cotó II vegades tenyt e de bis retort 
Ex 26,36  porpre e de cotó II vegades tenyt  e de bis retort per obre d’egulla. 37 E  
Ex 26,37 colones del fust de setim deureràs,  e devant ellas aduran hom las tendas, e  
Ex 26,37 devant ellas aduran hom las tendas,  e hauran los caps d’or e los fonaments de 
Ex 26,37 las tendas, e hauran los caps d’or  e los fonaments de aram. 27,Tit Capítol  
Ex 27,1  qui haurà V colsos de longuesa  e altres tants de amplesa, e serà codrat,  
Ex 27,1 longuesa e altres tants de amplesa,  e serà codrat, e III colzos de altesa. 2  
Ex 27,1  tants de amplesa, e serà codrat,  e III colzos de altesa. 2 [*] e cobriràs- 
Ex 27,2  e III colzos de altesa. 2 [*]  e cobriràs-lo de aram. 3 E feràs dejús  
Ex 27,3  ell calderas per rebre la cendra,  e tesores e †lo cors† a ressabiments dels  
Ex 27,3  per rebre la cendra, e tesores  e †lo cors† a ressabiments dels fochs, e  
Ex 27,3  cors† a ressabiments dels fochs,  e feràs tots los vaxells d’aram; 4 e una  
Ex 27,4 e feràs tots los vaxells d’aram; 4  e una grazala de aram en lo loch d’arret  
Ex 27,4 grazala de aram en lo loch d’arret  e’n [*] IIII angles IIII anells de aram,  
Ex 27,5  IIII angles IIII anells de aram, 5  e posar-los-has sobre la ara de l’  
Ex 27,5 los-has sobre la ara de l’altar,  e serà la grazala enmig de l’altar. 6 E  
Ex 27,7 quals cobriràs de launas de aram, 7  e metràs-los per sercles, e seran de la  
Ex 27,7 aram, 7 e metràs-los per sercles,  e seran de la un e de l’altre costat de  
Ex 27,7 -los per sercles, e seran de la un  e de l’altre costat de l’altar per ell a 
Ex 27,9  palau del tabernacle ves migjorn,  e seran las tendes de bis retort. En un  
Ex 27,10 costat tindrà C colzos de lonch, 10  e XX colones ab atrestants fonaments de  
Ex 27,10 aram, qui hauran los caps d’argent  e lurs entretalladuras. 11 Axí matex al  
Ex 27,11  tendas en longuesa de C colzos,  e XX colonas, e los fonaments de aram, e  
Ex 27,11 longuesa de C colzos, e XX colonas,  e los fonaments de aram, e los caps d’  
Ex 27,11  colonas, e los fonaments de aram,  e los caps d’argent ab lurs  
Ex 27,12  seran las tendas per L colzos,  e X colones e atrestants fondaments. 13 E  
Ex 27,12  tendas per L colzos, e X colones  e atrestants fondaments. 13 E l’altre  
Ex 27,15  tendes de XXXX colzos [*]. 15 [*]  e III colones e altres tants fondaments.  
Ex 27,15  colzos [*]. 15 [*] e III colones  e altres tants fondaments. 16 E a l’  
Ex 27,16  hom tendes de XX colzos, de jacint  e de porpre e de cotó II vegades tenyt e  
Ex 27,16 de XX colzos, de jacint e de porpre  e de cotó II vegades tenyt e de bis retort 
Ex 27,16  porpre e de cotó II vegades tenyt  e de bis retort de obre d’agulla, e haurà 
Ex 27,16  e de bis retort de obre d’agulla,  e haurà IIII colones ab aytants fonaments. 
Ex 27,17 vestidas entorn de launes d’argent  e de caps de argent e fondaments de aram.  
Ex 27,17  d’argent e de caps de argent  e fondaments de aram. 18 Lo palau tendrà  
Ex 27,18  tendrà de longuesa C colzos [*],  e serà de bis retort e hauran fondaments  
Ex 27,18  C colzos [*], e serà de bis retort  e hauran fondaments de aram. 19 E tots los 
Ex 27,19  del tabernacle en tots los uzos  e sirmònies; e feràs de aram los  
Ex 27,19  en tots los uzos e sirmònies;  e feràs de aram los forrellats d’ell axí  
Ex 27,21  del testimoni. E ligaran-la Aron  e sos fills que ella crem tro al matí  
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Ex 28,1 fills de Yrrael, Aron, Nadap, Abiüd  e Aletzàs e Thamar, per ço que usen a mi  
Ex 28,1  Aron, Nadap, Abiüd e Aletzàs  e Thamar, per ço que usen a mi de  
Ex 28,2  santa a Aron, ton frare, en glòria  e honor. 3 E parlaràs a tots los savis de  
Ex 28,3  E parlaràs a tots los savis de cor  e complits de spirit de saviesa que fassen 
Ex 28,3  a Aron en què sia santificat  e servescha a mi. 4 »E aquests seran los  
Ex 28,4  lo muscle, gonella de li streta,  e sidarim e braguer. E feran vestits sants 
Ex 28,4  gonella de li streta, e sidarim  e braguer. E feran vestits sants a Aron,  
Ex 28,4  vestits sants a Aron, ton frare,  e a sos fills, per ço que usen de  
Ex 28,5  de sacerdoci a mi. 5 E pendran or  e jacint e porpre e cotó tint e bis  
Ex 28,5  a mi. 5 E pendran or e jacint  e porpre e cotó tint e bis retort, 6 [*]  
Ex 28,5  5 E pendran or e jacint e porpre  e cotó tint e bis retort, 6 [*] per obra  
Ex 28,5  or e jacint e porpre e cotó tint  e bis retort, 6 [*] per obra ben ordonada. 
Ex 28,7  los altres costats de las sumitats  e que’s tornen en u. 8 E aquella texidura 
Ex 28,8  tornen en u. 8 E aquella texidura  e tota la verietat de la obre serà d’or e 
Ex 28,8  la verietat de la obre serà d’or  e de jacint e de porpre e de cotó tint e  
Ex 28,8  de la obre serà d’or e de jacint  e de porpre e de cotó tint e de bis  
Ex 28,8  serà d’or e de jacint e de porpre  e de cotó tint e de bis retort. 9 »E  
Ex 28,8  jacint e de porpre e de cotó tint  e de bis retort. 9 »E pendràs II pedras  
Ex 28,9  9 »E pendràs II pedras uniquines  e scriuràs en aquellas los noms dels fills 
Ex 28,10  fills de Yrrael, 10 VI noms en una  e VI en altre, segons l’orde de lur  
Ex 28,11 nativitat. 11 Per obra entratellada  e entratelladura de pedra posa, e  
Ex 28,11  e entratelladura de pedra posa,  e entratellar-los-has per los noms  
Ex 28,12  de Yrrael [*]. 12 E [*] en la un  e en l’altre costat memorial al  
Ex 28,12  sobremuscle dels fills de Yrrael,  e port Aron los lus noms devant nostro  
Ex 28,12  devant nostro Senyor sobre la un  e l’altre costat per ramembransa. 13 E  
Ex 28,15  recional del judici ab obra texida  e polida, segons la texidura del  
Ex 28,15  la texidura del sobremuscle, d’or  e de jacint e de porpre e de cotó dues  
Ex 28,15  del sobremuscle, d’or e de jacint  e de porpre e de cotó dues vegades tenyt e 
Ex 28,15  d’or e de jacint e de porpre  e de cotó dues vegades tenyt e de bis  
Ex 28,15 porpre e de cotó dues vegades tenyt  e de bis retort. 16 E serà de IIII angles  
Ex 28,16  retort. 16 E serà de IIII angles  e doble; e haurà mesura de I palm axí en  
Ex 28,16  16 E serà de IIII angles e doble;  e haurà mesura de I palm axí en longuesa  
Ex 28,17  axí en longuesa com en amplesa, 17  e posar-hi-has IIII ordes de pedras.  
Ex 28,17  haurà pedres qui han nom sardis  e stopaci e maragde; 18 en la sagona haurà 
Ex 28,17 pedres qui han nom sardis e stopaci  e maragde; 18 en la sagona haurà carvoncle 
Ex 28,18  18 en la sagona haurà carvoncle  e safir e jaspis; 19 en la terça haurà  
Ex 28,18  la sagona haurà carvoncle e safir  e jaspis; 19 en la terça haurà ligírius e  
Ex 28,19  19 en la terça haurà ligírius  e àgates e amatist; 20 en la quarta haurà  
Ex 28,19 en la terça haurà ligírius e àgates  e amatist; 20 en la quarta haurà  
Ex 28,20  20 en la quarta haurà crisòlitus  e oniquinus e barilus. E seran encloses en 
Ex 28,20 quarta haurà crisòlitus e oniquinus  e barilus. E seran encloses en or per lus  
Ex 28,23 una a l’altre, d’or fort bell, 23  e II anells d’or que poseràs en la una e  
Ex 28,23  anells d’or que poseràs en la una  e l’altre somitat del reonal. 24 E  
Ex 28,25  d’or qui són en los marges, 25  e ajusteràs lo strem de aquellas cadenas  
Ex 28,25  cadenas als II †xerubins† en la un  e l’altre costat del sobremuscle qui  
Ex 28,26 qui són de la regió del sobremuscle  e sguarden detràs, 27 e II altres anells  
Ex 28,27  sobremuscle e sguarden detràs, 27  e II altres anells qui s’han a posar en  
Ex 28,27  anells qui s’han a posar en la un  e l’altre costat del sobremuscle dejús,  
Ex 28,30 quant intrerà devant nostro Senyor,  e porterà lo judici dels fills de Yrrael  
Ex 28,32  de sobremuscle tota de jacint, 32  e haurà enmig de açò cabets, e la vora  
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Ex 28,32  32 e haurà enmig de açò cabets,  e la vora entorn serà texida, axí com serà 
Ex 28,33  a manera de magranes de jacint  e de porpre e de cotó tint e de bis  
Ex 28,33  de magranes de jacint e de porpre  e de cotó tint e de bis mesclats enmig del 
Ex 28,33  jacint e de porpre e de cotó tint  e de bis mesclats enmig del senyal, 34 axí 
Ex 28,34  34 axí que lo senyal sia d’or  e la magrane [*]. 35 E feràs vestir Aron  
Ex 28,35 per ço que ogen lo so quant intrerà  e axirà del santuari devant nostro Senyor  
Ex 28,35  del santuari devant nostro Senyor  e no muyra. 36 »E feràs una launa d’or  
Ex 28,37  “Nostro Senyor sant”, 37  e’l ligaràs ab sàvana de jacint e serà  
Ex 28,37 37 e’l ligaràs ab sàvana de jacint  e serà [*] la mitra 38 al front del bisbe, 
Ex 28,38 [*] la mitra 38 al front del bisbe,  e aportarà Aron la iniquitat de aquells  
Ex 28,38 la iniquitat de aquells qui oferran  e sacrificaran los fills de Yrrael en tots 
Ex 28,39 39 »E strenyaràs la gonella de bis,  e feràs tiara de bis, e braguer de obra  
Ex 28,39  de bis, e feràs tiara de bis,  e braguer de obra polida, 40 però  
Ex 28,40  als fills de Aron gonellas de li  e bragués e tiares, totas aquestas coses  
Ex 28,40  de Aron gonellas de li e bragués  e tiares, totas aquestas coses en glòria e 
Ex 28,40  totas aquestas coses en glòria  e en honor. 41 [*] a Aron, ton frare, e a  
Ex 28,41 en honor. 41 [*] a Aron, ton frare,  e a sos fills ab ell, e sagraràs las mans  
Ex 28,41  ton frare, e a sos fills ab ell,  e sagraràs las mans de tots, santificharàs 
Ex 28,41  -los per ço que aministren  e fassen sacerdoci [*]. 42 E feràs bregués 
Ex 28,43  cuxas. 43 E usaran de aquells Aron  e sos fills quant intreran al tabernacle  
Ex 28,43  per ço que aministren lo santuari,  e que no múyran colpables de iniquitats; e 
Ex 28,43  no múyran colpables de iniquitats;  e perdurable serà a Aron e a la sua sament 
Ex 28,43  e perdurable serà a Aron  e a la sua sament aprés d’ell. 29,Tit  
Ex 29,1  »Prin un vadell del bestiar,  e dos moltons sens horresa, 2 e pans  
Ex 29,2  e dos moltons sens horresa, 2  e pans alizos, e cocha sens levat †que sia 
Ex 29,2  sens horresa, 2 e pans alizos,  e cocha sens levat †que sia ajustada d’  
Ex 29,2  levat †que sia ajustada d’ous†,  e crespells alizos ab oli; e feràs tot açò 
Ex 29,2 d’ous†, e crespells alizos ab oli;  e feràs tot açò de forment. 3 E posar-ho 
Ex 29,3  E posar-ho-has en un panistre,  e oferràs-ho, e lo vadell e II moltons.  
Ex 29,3 has en un panistre, e oferràs-ho,  e lo vadell e II moltons. 4 E Aron e sos  
Ex 29,3  e oferràs-ho, e lo vadell  e II moltons. 4 E Aron e sos fills  
Ex 29,4  e lo vadell e II moltons. 4 E Aron  e sos fills ajustaràs a la porta del  
Ex 29,4 porta del tabernacle del testimoni;  e quant hauràs levat lo pare ab los fills  
Ex 29,5  de sos vestits, ço és, de camisa  e de gonella e de sobremuscle e de reonal, 
Ex 29,5  ço és, de camisa e de gonella  e de sobremuscle e de reonal, e strènyer- 
Ex 29,5  e de gonella e de sobremuscle  e de reonal, e strènyer-ho-has ab lo  
Ex 29,5  e de sobremuscle e de reonal,  e strènyer-ho-has ab lo braguer; 6 e  
Ex 29,6  -ho-has ab lo braguer; 6  e poseràs la tiara en son cap e la mirra  
Ex 29,6  6 e poseràs la tiara en son cap  e la mirra santa sobre la tiara, 7 e l’  
Ex 29,7  e la mirra santa sobre la tiara, 7  e l’oli de la unció scamparàs sobre son  
Ex 29,7  la unció scamparàs sobre son cap,  e en aquesta costuma consegrar-s’han. 8 
Ex 29,8  fills vestiràs de gonellas de li,  e senyràs ab braguer, 9 a Aron e a sos  
Ex 29,9  li, e senyràs ab braguer, 9 a Aron  e a sos fills, e posar-los-has mitres, 
Ex 29,9 ab braguer, 9 a Aron e a sos fills,  e posar-los-has mitres, e seran mos  
Ex 29,9  fills, e posar-los-has mitres,  e seran mos sacerdots en religió  
Ex 29,10 devant lo tabernacle del testimoni,  e Aron e sos fills poseran lurs mans sobre 
Ex 29,10 lo tabernacle del testimoni, e Aron  e sos fills poseran lurs mans sobre lo cap 
Ex 29,12  12 E pendràs la sanch del vadell  e posar-l’has sobre las colones de l’  
Ex 29,12 las colones de l’altar ab ton dit,  e l’altre sanch scamparàs sobre lo  
Ex 29,13  tot lo grex [*] que sobre ells és,  e oferràs encens sobre l’eltar, 14 mas la 
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Ex 29,14 l’eltar, 14 mas la carn del vadell  e lo cuyro e los fems cremaràs defora  
Ex 29,14  mas la carn del vadell e lo cuyro  e los fems cremaràs defora totas las  
Ex 29,15  lo peccat. 15 »E pendràs un moltó,  e sobre lo cap d’ell posarà Aron e sos  
Ex 29,15  e sobre lo cap d’ell posarà Aron  e sos fills las mans. 16 E quant l’hauràs 
Ex 29,16 sacrificat, pendràs de la sua sanch  e scampar-n’has entorn de l’altar, 17  
Ex 29,17  -n’has entorn de l’altar, 17  e aquell moltó pertiràs en pessas, e los  
Ex 29,17  e aquell moltó pertiràs en pessas,  e los budells e los peus levats poseràs  
Ex 29,17  pertiràs en pessas, e los budells  e los peus levats poseràs sobre las carns  
Ex 29,17  poseràs sobre las carns trenchades  e sobre son cap, 18 e oferràs tot lo moltó 
Ex 29,18  trenchades e sobre son cap, 18  e oferràs tot lo moltó ab ancens sobre l’ 
Ex 29,18  lo moltó ab ancens sobre l’altar,  e oferta és de nostro Senyor e odor molt  
Ex 29,18 altar, e oferta és de nostro Senyor  e odor molt suau e sacrifici de Déu. 19 »E 
Ex 29,18  de nostro Senyor e odor molt suau  e sacrifici de Déu. 19 »E pendràs altre  
Ex 29,19  de Déu. 19 »E pendràs altre moltó  e sobre lo cap d’ell Aron e sos fills  
Ex 29,19  moltó e sobre lo cap d’ell Aron  e sos fills poseran lurs mans. 20 E  
Ex 29,20 lurs mans. 20 E sacrificharàs-lo,  e pendràs de la sua sanch e posar-n’has 
Ex 29,20  -lo, e pendràs de la sua sanch  e posar-n’has a [*] la orella dreta de  
Ex 29,20  has a [*] la orella dreta de Aron  e de sos fills, e sobre los polsos de lurs 
Ex 29,20  dreta de Aron e de sos fills,  e sobre los polsos de lurs mans e dels  
Ex 29,20  e sobre los polsos de lurs mans  e dels peus drets, e scamparàs la sanch  
Ex 29,20  de lurs mans e dels peus drets,  e scamparàs la sanch sobre l’altar  
Ex 29,21  de la sanch qui és sobre l’altar  e de l’oli de unció, untaràs Aron e a sos 
Ex 29,21  e de l’oli de unció, untaràs Aron  e a sos fills [*]. »E quant seran segrats  
Ex 29,21  [*]. »E quant seran segrats ells  e las vestidures, 22 pendràs lo grex del  
Ex 29,22  22 pendràs lo grex del moltó  e la coha e lo sèu qui cobre los budells,  
Ex 29,22 pendràs lo grex del moltó e la coha  e lo sèu qui cobre los budells, e la ret  
Ex 29,22  e lo sèu qui cobre los budells,  e la ret del fetge e II ronyons, e lo grex 
Ex 29,22  los budells, e la ret del fetge  e II ronyons, e lo grex qui és sobre ells  
Ex 29,22  e la ret del fetge e II ronyons,  e lo grex qui és sobre ells al costat  
Ex 29,23 ço car és moltó de santificació, 23  e una torta [*] pa, e crosta mullada en  
Ex 29,23  23 e una torta [*] pa,  e crosta mullada en oli, e crespell del  
Ex 29,23  [*] pa, e crosta mullada en oli,  e crespell del penistre dels pans alizos  
Ex 29,24  és posat devant nostro Senyor, 24  e posar-ho-has tot sobre las mans de  
Ex 29,24 ho-has tot sobre las mans de Aron  e de sos fills, e santifichar-los-has, 
Ex 29,24  las mans de Aron e de sos fills,  e santifichar-los-has, e levaràs-los 
Ex 29,24  fills, e santifichar-los-has,  e levaràs-los devant nostro Senyor. 25 E 
Ex 29,25  totas coses de las mans d’ells  e ensendràs-ho sobre l’altar en  
Ex 29,26 del moltó †des que és suanat† Aron,  e santificar-l’has alsat devant nostro  
Ex 29,26  l’has alsat devant nostro Senyor,  e serà ta part. 27 E santificaràs los pits 
Ex 29,27  27 E santificaràs los pits [*]  e’l costat que pertís del moltó, 28 ab  
Ex 29,28  28 ab què has comensat [*] a Aron  e a sos fills per dret perdurable als  
Ex 29,28  fills de Yrrael, car primers són  e comensament de lurs sacrificis de pau  
Ex 29,29 Aron hauran sos fills aprés d’ell,  e las mans d’ells sían untades en ella e  
Ex 29,29  mans d’ells sían untades en ella  e segrades. 30 VII dies usarà de aquella  
Ex 29,30  serà stablit dels fills de Yrrael,  e entre al tabernacle del testimoni per ço 
Ex 29,31  pendràs lo moltó de la consegració  e couràs la carn d’ell en loch sant, 32 e 
Ex 29,32  la carn d’ell en loch sant, 32  e menjar-n’ha Aron e sos fills, e  
Ex 29,32 loch sant, 32 e menjar-n’ha Aron  e sos fills, e menjaran lo pa qui és en lo 
Ex 29,32  e menjar-n’ha Aron e sos fills,  e menjaran lo pa qui és en lo panistre en  
Ex 29,33  per ço que’m plàcia lo sacrifici,  e la mà de aquell qui oferrà sia  
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Ex 29,35  que t’he manat feràs sobre Aron  e sos fills. VII dies sagraràs las mans d’ 
Ex 29,36  dies sagraràs las mans d’ells, 36  e oferràs un vadell cascun die per lo  
Ex 29,36  segraràs la hòstia del denejament,  e untar-l’has en santificació. 37 VII  
Ex 29,37  37 VII dies denejaràs l’altar,  e’l santificaràs, e serà sant dels sants; 
Ex 29,37  l’altar, e’l santificaràs,  e serà sant dels sants; tot aquell qui’l  
Ex 29,40  39 un al matí, altre al vespre, 40  e la desena part de una fogassa untada ab  
Ex 29,41  la quarta part de aquella [*], 41  e un anyell oferràs al vespre segons la  
Ex 29,41  la costuma de la oferta del matí  e segons ço que diem, en odor de suavesa,  
Ex 29,43  E allí manaré los fills de Yrrael  e serà santificat l’altar en la mia  
Ex 29,44  del testimoni ab l’eltar,  e Aron e sos fills per ço que usen a mi de 
Ex 29,44  del testimoni ab l’eltar, e Aron  e sos fills per ço que usen a mi de  
Ex 29,45  E seré enmig dels fills de Yrrael  e saré lur Déu, 46 e sebran que jo sóm lo  
Ex 29,46  fills de Yrrael e saré lur Déu, 46  e sebran que jo sóm lo Senyor Déu d’ells  
Ex 30,2  2 qui haurà I colzo de longuesa  e altre de amplesa, ço és, quadrat, e II  
Ex 30,2 e altre de amplesa, ço és, quadrat,  e II colzos de altesa, e los corns d’ell  
Ex 30,2 és, quadrat, e II colzos de altesa,  e los corns d’ell iran devant. 3 E vestir 
Ex 30,3 grazela d’ell com las parts entorn  e los corns. E fer-li-has corona  
Ex 30,4  -li-has corona aurèola engir 4  e II anells d’or sots la corona per  
Ex 30,4  los forrellats sien mesos en ells  e l’altar sia portat. 5 E aquells  
Ex 30,5 E aquells forrellats de satim feràs  e’ls deureràs. 6 E poseràs l’altar  
Ex 30,8  matí, quant adoberà las luernas 8  e quant las haurà ensesas al vespre,  
Ex 30,10  sanch qui és oferta per lo peccat,  e placarà sobre aquell en vostres  
Ex 30,11  11 E parlà nostro Senyor a Moysès  e dix: 12 –Quant hauràs aportada la suma  
Ex 30,12  lurs ànimas a nostro Senyor Déu,  e no haurà plaga en ells com seran  
Ex 30,16  d’ells devant nostro Senyor  e hage mercè a las ànimas d’ells. Capítol 
Ex 30,17  17 E parlà nostro Senyor a Moysès  e dix: 18 –Feràs un bací de aram ab son  
Ex 30,18  de aram ab son fonament per levar,  e posar-l’has al tabernacle del  
Ex 30,19 a l’altar. E metràs-hi aygüe, 19  e levar-s’han en ell Aron e sos fills  
Ex 30,19  19 e levar-s’han en ell Aron  e sos fills las mans e los peus 20 quant  
Ex 30,19  en ell Aron e sos fills las mans  e los peus 20 quant intraran al tabernacle 
Ex 30,20  al tabernacle del testimoni  e quant se acosteran a l’altar per ço que 
Ex 30,21  aquell timiama a nostro Senyor 21  e que no muyren. Ley perdurable serà a  
Ex 30,21  muyren. Ley perdurable serà a ells  e a la lur sament per successions. 22 E  
Ex 30,23  E parlà nostro Senyor a Moysès 23  e dix: –Pren odors de la mirra primera e  
Ex 30,23  –Pren odors de la mirra primera  e triada D cicles, de canyella la mitat,  
Ex 30,24 és, CCL sicles, de canyella [*], 24  e de càsia D cicles al pes del santuari, e 
Ex 30,24 càsia D cicles al pes del santuari,  e oli de olives una masura. 25 E feràs oli 
Ex 30,25  25 E feràs oli sant de unció  e ungüent compost, obra d’ungüenter. 26 E 
Ex 30,26  d’ell lo tabernacle del testimoni  e l’archa del testament, 27 e la taula ab 
Ex 30,27  e l’archa del testament, 27  e la taula ab sos vaxells, e lo canelobre  
Ex 30,27  27 e la taula ab sos vaxells,  e lo canelobre e sos aÿnaments, e l’altar 
Ex 30,27  ab sos vaxells, e lo canelobre  e sos aÿnaments, e l’altar de timiana, 28 
Ex 30,27  e lo canelobre e sos aÿnaments,  e l’altar de timiana, 28 e d’holocaust e 
Ex 30,28  e l’altar de timiana, 28  e d’holocaust e tota roba qui’s tany a  
Ex 30,28 altar de timiana, 28 e d’holocaust  e tota roba qui’s tany a ells. 29 E  
Ex 30,30 tocharà santifichat serà. 30 A Aron  e a sos fills untaràs e santificaràs-los 
Ex 30,30  30 A Aron e a sos fills untaràs  e santificaràs-los per ço que usen a mi  
Ex 30,32 sant en las vostres generacions, 32  e carn d’home no serà untada de aquell;  
Ex 30,32  ’n fereu altre, car santificat és  e sant serà a vosaltres. 33 Aquell †que  
Ex 30,33  33 Aquell †que hom era ara aytal  e hom no’n ferà aytal qui’n ferà serà  
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Ex 30,33  ferà aytal qui’n ferà serà strany  e† serà gitat de son poble.” 34 E dix  
Ex 30,34 Moysès: –Prin bonas odors de stacte  e de unicle e de gàlbano de bona odor e  
Ex 30,34  bonas odors de stacte e de unicle  e de gàlbano de bona odor e encens fort  
Ex 30,34 de unicle e de gàlbano de bona odor  e encens fort luent, tot serà de agual  
Ex 30,35  luent, tot serà de agual pes, 35  e feràs timiama composta de ungüent  
Ex 30,35  de ungüent mesclat ab gran studi  e pur e digne de santificació, 36 e quant  
Ex 30,35 ungüent mesclat ab gran studi e pur  e digne de santificació, 36 e quant ho  
Ex 30,36  e pur e digne de santificació, 36  e quant ho hauràs tot mesclat e tornat en  
Ex 30,36  36 e quant ho hauràs tot mesclat  e tornat en pólvora ben prima, posar-n’ 
Ex 30,36 devant lo tabernacle del testimoni,  e en aquell loch jo aparexeré a tu. La  
Ex 31,1  1 E parlà nostro Senyor a Moysès  e dix: 2 –Jo he apellat del nom de Beel lo 
Ex 31,3  fill de Hur, del trip de Judà, 3  e he’l complit de spirit de Déu e de  
Ex 31,3  3 e he’l complit de spirit de Déu  e de saviesa e d’enteniment e de saber  
Ex 31,3  de spirit de Déu e de saviesa  e d’enteniment e de saber per fer tota  
Ex 31,3 de Déu e de saviesa e d’enteniment  e de saber per fer tota obre 4 que hom pot 
Ex 31,4  4 que hom pot pensar [*], d’or  e d’argent e d’aram 5 e de marbre e de  
Ex 31,4  pot pensar [*], d’or e d’argent  e d’aram 5 e de marbre e de pedras  
Ex 31,5  [*], d’or e d’argent e d’aram 5  e de marbre e de pedras precioses e de  
Ex 31,5 e d’argent e d’aram 5 e de marbre  e de pedras precioses e de divercitats de  
Ex 31,5 5 e de marbre e de pedras precioses  e de divercitats de fusts. 6 E dóna-li  
Ex 31,6 fill de Abisament, del trip de Dan,  e ell ha cor de hom savi e resposat per ço 
Ex 31,6  de Dan, e ell ha cor de hom savi  e resposat per ço que’s fassa tot ço que  
Ex 31,7  7 lo tabernacle de la covinensa  e la archa del testimoni e lo feristol qui 
Ex 31,7  covinensa e la archa del testimoni  e lo feristol qui sobre ella és, e tots  
Ex 31,7  e lo feristol qui sobre ella és,  e tots los vaxells del tabernacle, 8 e la  
Ex 31,8  tots los vaxells del tabernacle, 8  e la taula e sos vaxells, e lo canalobre  
Ex 31,8  del tabernacle, 8 e la taula  e sos vaxells, e lo canalobre fort bell ab 
Ex 31,8  8 e la taula e sos vaxells,  e lo canalobre fort bell ab los ceus  
Ex 31,8  fort bell ab los ceus vaxells,  e l’altar de timiana, 9 e de holocaust e  
Ex 31,9  vaxells, e l’altar de timiana, 9  e de holocaust e tots lurs vaxells, e  
Ex 31,9  altar de timiana, 9 e de holocaust  e tots lurs vaxells, e làbit ab tot son  
Ex 31,9 e de holocaust e tots lurs vaxells,  e làbit ab tot son fondament, 10 e  
Ex 31,10  e làbit ab tot son fondament, 10  e vestiduras santas en lo ministeri de  
Ex 31,10  santas en lo ministeri de Aron  e sos fills que usen de lur ofici en los  
Ex 31,11  en los santuaris, 11 oli de unció  e timiama de bona odor [*]; e tot ço que a 
Ex 31,11  unció e timiama de bona odor [*];  e tot ço que a tu maní. 12 E dix nostro  
Ex 31,13  13 –Parla als fills d’Irrael  e diràs-los: “Vejau que guardeu vostro  
Ex 31,13  dissapte, car senyal és entre mi  e vosaltres e vostres generacions, per ço  
Ex 31,13  car senyal és entre mi e vosaltres  e vostres generacions, per ço que sapiau  
Ex 31,14  dissapte cart sant és a vosaltres,  e qui no’l guarderà de mort morrà, qui  
Ex 31,16  fills d’Irrael lo dissapte sant  e honren aquell en lurs generacions;  
Ex 31,17 covinensa és perdurable 17 entre mi  e los de Yrrael, e senyal perdurable entre 
Ex 31,17  17 entre mi e los de Yrrael,  e senyal perdurable entre mi e ells, car  
Ex 31,17  e senyal perdurable entre mi  e ells, car en VI dies féu Déu lo cel e la 
Ex 31,17 ells, car en VI dies féu Déu lo cel  e la terra e lo setèn die cessà de la  
Ex 31,17  VI dies féu Déu lo cel e la terra  e lo setèn die cessà de la obre.” 18 E  
Ex 32,1  del munt, ajustà’s quantre Aron  e dix: –Leva’t e fé’ns déus qui’ns vage 
Ex 32,1  ’s quantre Aron e dix: –Leva’t  e fé’ns déus qui’ns vage devant, car no  
Ex 32,2  dix-los Aron: –Preneu los anells  e los orellals d’or de vostres mullers e  
Ex 32,2  orellals d’or de vostres mullers  e de vostras fillas e aportau-los-ma.  
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Ex 32,2 vostres mullers e de vostras fillas  e aportau-los-ma. 3 E féu lo poble ço  
Ex 32,3  3 E féu lo poble ço que ell dix,  e aportaren los anells e los orellals a  
Ex 32,3 que ell dix, e aportaren los anells  e los orellals a Aron. 4 E quant los hach  
Ex 32,4 presos, formà-ho a obre de fondre  e féu-na un vadell. E digué lo poble: –O 
Ex 32,5  Aron, edifichà altar devant ell,  e cridà en alta veu e dix: –Gran és la  
Ex 32,5  devant ell, e cridà en alta veu  e dix: –Gran és la festa de nostro Senyor. 
Ex 32,6  6 E ells levaren-sa al matí  e oferiren-li holocausts e hòstias de  
Ex 32,6  al matí e oferiren-li holocausts  e hòstias de pau; e asech-sa lo poble a  
Ex 32,6  -li holocausts e hòstias de pau;  e asech-sa lo poble a menjar e a beura,  
Ex 32,6 pau; e asech-sa lo poble a menjar  e a beura, e levaren-sa de menjar e  
Ex 32,6  -sa lo poble a menjar e a beura,  e levaren-sa de menjar e ballaren devant 
Ex 32,6 e a beura, e levaren-sa de menjar  e ballaren devant lo vadell. 7 E parlà  
Ex 32,7  7 E parlà nostro Senyor a Moysès  e dix: –Vé e devalla, que lo teu poble ha  
Ex 32,7  nostro Senyor a Moysès e dix: –Vé  e devalla, que lo teu poble ha peccat, que 
Ex 32,8  que traguist de terra de Egipte, 8  e tost sa són pertits de la carrera que tu 
Ex 32,8  de la carrera que tu’ls mostrist,  e han fet un vadell d’or fus al foch e l’ 
Ex 32,8 han fet un vadell d’or fus al foch  e l’han adorat e sacrifichat, e han dit:  
Ex 32,8  d’or fus al foch e l’han adorat  e sacrifichat, e han dit: “O Yrrael,  
Ex 32,8 foch e l’han adorat e sacrifichat,  e han dit: “O Yrrael, aquest és lo teu déu 
Ex 32,10  mia fortsa sa irescha quantre ells  e que’ls destroescha, e faré a tu en gran 
Ex 32,10 quantre ells e que’ls destroescha,  e faré a tu en gran gent. 11 E Moysès  
Ex 32,11  11 E Moysès orava lo Senyor Déu  e deya: –Senyor, per què yrexs la tua  
Ex 32,11  terra de Egipte en gran fortalesa  e en fort mà? 12 Prech-te, Senyor, no  
Ex 32,12  en los munts [*]. Posa la tua ira  e apaga’t sobre la iniquitat del teu  
Ex 32,13  la iniquitat del teu poble, 13  e remembre’t de Abraam e de Ysach e de  
Ex 32,13  poble, 13 e remembre’t de Abraam  e de Ysach e de Jacob, tos servents, a qui 
Ex 32,13  e remembre’t de Abraam e de Ysach  e de Jacob, tos servents, a qui jurist per 
Ex 32,13 servents, a qui jurist per tu matex  e diguist: “Jo multiplicharé la tua sament 
Ex 32,13  sament axí com las stelas del cel,  e tota aquesta terra de què he parlat daré 
Ex 32,13  he parlat daré a la vostra sament  e possayreu-la tostemps.” 14 E fou  
Ex 32,15  15 E devallà Moysès del munt,  e portà II taulas de testimoni scritas de  
Ex 32,15 de testimoni scritas de la una part  e de l’altre, 16 fetas de la mà de Déu, e 
Ex 32,16 l’altre, 16 fetas de la mà de Déu,  e la scriptura de Déu era entretellada en  
Ex 32,17  lo brogit del poble qui cridava,  e dix a Moysès: –Brogit de batalla oig en  
Ex 32,19  viu Moysès lo vadell [*],  e enfelloní’s fort, e gità las taulas de  
Ex 32,19 lo vadell [*], e enfelloní’s fort,  e gità las taulas de la mà e trencà-las  
Ex 32,19 ’s fort, e gità las taulas de la mà  e trencà-las al peu del munt. 20 E pres  
Ex 32,20  peu del munt. 20 E pres lo vadell  e cremà’l e tornà’l en pólvora, e scampà 
Ex 32,20  20 E pres lo vadell e cremà’l  e tornà’l en pólvora, e scampà’l en l’  
Ex 32,20  e cremà’l e tornà’l en pólvora,  e scampà’l en l’aygüe e donà’n a beura  
Ex 32,20 en pólvora, e scampà’l en l’aygüe  e donà’n a beura als fills de Yrrael. 21  
Ex 32,23  poble, que és enclinat a mal; 23  e digueren-ma: “Fé’ns déus qui’ns  
Ex 32,24  ’ns trach de terra de Egipte”; 24  e jo diguí’ls: “Qual de vosaltres ha or?” 
Ex 32,24 vosaltres ha or?” E prengueren-na  e donaren-me’n, e jo gití’ll al foch e 
Ex 32,24  prengueren-na e donaren-me’n,  e jo gití’ll al foch e isqué’n aquest  
Ex 32,24  -me’n, e jo gití’ll al foch  e isqué’n aquest vadell. 25 E viu Moysès  
Ex 32,25  Aron, car no sabia la horresa,  e havia’l stablit nuu entre los enamichs; 
Ex 32,26  stech a la porta de las albergades  e dix: –Si negú és de nostro Senyor, acost 
Ex 32,27  lo baró lo cultell sobre la cuxa,  e anau [*] per mig las albergades, e ocia  
Ex 32,27  e anau [*] per mig las albergades,  e ocia cascú son frare e son amich e son  
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Ex 32,27  albergades, e ocia cascú son frare  e son amich e son proÿsme.” 28 E féran los 
Ex 32,27  e ocia cascú son frare e son amich  e son proÿsme.” 28 E féran los fills de  
Ex 32,28  Leví segons la paraula de Moysès,  e moriren en aquell die XXIII milia  
Ex 32,29  a nostro Senyor, cascú en son fill  e en son frare, per ço que us sia donada  
Ex 32,30 gran peccat. Pujaré a nostro Senyor  e pregaré que us perdó. 31 E tornà a  
Ex 32,31  perdó. 31 E tornà a nostro Senyor  e dix: –Prech-te, Senyor, per aquest  
Ex 32,31  per aquest poble que ha peccat  e han fet déu d’or, que tu los perdons  
Ex 32,34  rauré del meu libre, 34 mas tu vés  e amena aquest poble de qui jo t’he  
Ex 32,34  poble de qui jo t’he parlat,  e lo meu àngel irà devant tu; mas jo  
Ex 33,1  1 Parlà nostro Senyor a Moysès  e dix: –Puja de aquest loch, tu e lo teu  
Ex 33,1  e dix: –Puja de aquest loch, tu  e lo teu poble que treguist de terra de  
Ex 33,1  en la terra que juré a Abraam  e Isach e Jacob e diguí: “A la tua sament  
Ex 33,1  la terra que juré a Abraam e Isach  e Jacob e diguí: “A la tua sament la  
Ex 33,1  que juré a Abraam e Isach e Jacob  e diguí: “A la tua sament la daré.” 2 E  
Ex 33,2  l’àngel per ço que git lo cananeu  e amoreu e hateu [*] e gebuzeu devant tu,  
Ex 33,2  per ço que git lo cananeu e amoreu  e hateu [*] e gebuzeu devant tu, 3 e  
Ex 33,2 git lo cananeu e amoreu e hateu [*]  e gebuzeu devant tu, 3 e intreràs en la  
Ex 33,3  e hateu [*] e gebuzeu devant tu, 3  e intreràs en la terra a on corre let e  
Ex 33,3 intreràs en la terra a on corre let  e mel, car jo no pujarè ab tu, que lo  
Ex 33,4  aquesta paraula molt mala; plorà  e negú no’s vestí del vestir que solia. 5 
Ex 33,5  cap. Una vegada pujaré enmig de tu  e destroyr-t’he. Ara posa ton altivesch 
Ex 33,7  tenda luny, fora las albergades,  e apellà lo seu nom «tenda de covinensa».  
Ex 33,8  querela axia a la tenda [*]. 8 [*]  e levave’s tot lo poble e stava cascú a  
Ex 33,8 [*]. 8 [*] e levave’s tot lo poble  e stava cascú a la porta de son papelló, e 
Ex 33,8  cascú a la porta de son papelló,  e guardaven lo dos de Moysès tro que  
Ex 33,9  a la tenda de la covinensa. 9 [*]  e devallava una columpna de nuu, e stava a 
Ex 33,9  e devallava una columpna de nuu,  e stava a la porta de la tenda, a parlava  
Ex 33,10  stava a la porta de la tenda,  e aoraven per las portas de lurs tendas.  
Ex 33,12  ’m manes que jo men aquest poble,  e no’m mostres qui trematràs ab mi, e  
Ex 33,12  no’m mostres qui trematràs ab mi,  e majorment com hages dit: “Conegut t’he  
Ex 33,12  dit: “Conegut t’he per ton nom”,  e: “Has trobada gràcia devant mi.” 13  
Ex 33,13  devant tu; guarda lo teu poble  e aquesta gent. 14 E dix nostro Senyor:  
Ex 33,14  Senyor: –La mia cara devant tu és,  e daré’t repòs. 15 E dix Moysès: –Si tu  
Ex 33,16  16 car ¿en què porem saber, jo  e ton poble, que hajam trobada gràcia  
Ex 33,17  car has trobada gràcia devant mi,  e he’t conegut per ton nom. 18 E dix  
Ex 33,19 ell respòs: –Jo’t mostraré tot bé,  e seré apellat en nom “Nostro Senyor”  
Ex 33,19  en nom “Nostro Senyor” devant tu,  e hauré mercè a qui’m volré, e hauré  
Ex 33,19  tu, e hauré mercè a qui’m volré,  e hauré pietat en aquell qui’m plaurà. 20 
Ex 33,22  ab mi. Stà sobre la pedra, 22  e quant passarà la mia glòria, posar-t’ 
Ex 33,22  posar-t’he al forat de la pedra  e defendré’t ab la mia mà dreta tro que  
Ex 33,23 mia mà dreta tro que sia passat, 23  e levaré la mia mà e veuràs las mias  
Ex 33,23  sia passat, 23 e levaré la mia mà  e veuràs las mias spatles, mas la mia cara 
Ex 34,1  pedre a semblansa de las primeras,  e scriuré sobre ellas las paraulas que  
Ex 34,3  E staràs ab mi al cap del munt; 3  e negú no hy puig ab tu ni s’hi acost en  
Ex 34,4  de pedra talas com las primeras,  e levà’s de nit e pujà al munt de Sinaý,  
Ex 34,4  com las primeras, e levà’s de nit  e pujà al munt de Sinaý, axí com nostro  
Ex 34,4  com nostro Senyor li havia manat,  e portà las II taulas. 5 E quant nostro  
Ex 34,5  ab la nuu, stech Moysès [*]  e apellà l[o] nostro Senyor, 6 e com  
Ex 34,6  [*] e apellà l[o] nostro Senyor, 6  e com passàs devant ell, ell dix:  
Ex 34,6 Déu misericordiós, piadós, sofirent  e de molta mercè e vertader, 7 qui  
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Ex 34,6  piadós, sofirent e de molta mercè  e vertader, 7 qui sguardes misericòrdia en 
Ex 34,7 en millers, qui tols iniquitats [*]  e peccats e negú per ci no és castigat  
Ex 34,7  qui tols iniquitats [*] e peccats  e negú per ci no és castigat sens colpa,  
Ex 34,8 [*] generació. 8 E cuytà’s Moysès,  e encorbà’s en terra e adorà, 9 e dix:  
Ex 34,8  ’s Moysès, e encorbà’s en terra  e adorà, 9 e dix: –Si he trobada gràcia  
Ex 34,9  e encorbà’s en terra e adorà, 9  e dix: –Si he trobada gràcia devant tu,  
Ex 34,9 ab nós, car lo poble és de dur cap,  e que tolgues las nostras iniquitats e los 
Ex 34,9  que tolgues las nostras iniquitats  e los peccats, e que’ns possaeschas. 10 E 
Ex 34,9  nostras iniquitats e los peccats,  e que’ns possaeschas. 10 E respòs nostro  
Ex 34,10  covinensa así que tots ho veuran,  e feré senyals que may no foren vists  
Ex 34,11 gitaré vuy devant ta cara lo amoreu  e cananeu e gebuzeu e heteu e farizeu e  
Ex 34,11  devant ta cara lo amoreu e cananeu  e gebuzeu e heteu e farizeu e aveu. 12  
Ex 34,11  cara lo amoreu e cananeu e gebuzeu  e heteu e farizeu e aveu. 12 Guarda’t que 
Ex 34,11  amoreu e cananeu e gebuzeu e heteu  e farizeu e aveu. 12 Guarda’t que ab los  
Ex 34,11 cananeu e gebuzeu e heteu e farizeu  e aveu. 12 Guarda’t que ab los stranys  
Ex 34,13  [*], 13 mas destroex lurs ares  e trencha lurs ymatges e lurs ýdolas. 14  
Ex 34,13  lurs ares e trencha lurs ymatges  e lurs ýdolas. 14 »No vullas adorar déus  
Ex 34,14  adorar déus stranys. Nostro Senyor  e lo seu nom és gelós, Déu és envejós. 15  
Ex 34,15  ab los hòmens de aquellas regions,  e negú no t’apell quant hauran fornichat  
Ex 34,15 quant hauran fornichat ab lurs déus  e hauran adorat lurs ymatges e menigs de  
Ex 34,15  déus e hauran adorat lurs ymatges  e menigs de lurs sacrificis, 16 ni  
Ex 34,16  ellas hauran fornicat ab lurs déus  e hauran adorat lurs ymatges, no ensutzen  
Ex 34,20  fill de l’aze rembràs ab ovella,  e si no deràs preu per ell, serà ocís. Lo  
Ex 34,20  Lo primer fill de tos rembràs,  e no aparràs buyt devant mi. 21 »VI dies  
Ex 34,21  dies obreràs, al VIIè die de arar  e de segar staràs. 22 »La festa de las  
Ex 34,22  de la tua messa de forment,  e la festa com totas coses sa amàgan e  
Ex 34,22  la festa com totas coses sa amàgan  e torna lo temps. 23 »[*] de l’any aperrà 
Ex 34,24  havia toltas las gents de ta cara  e havia axemplats los teus térmans negú no 
Ex 34,24  negú no aguaytarà la tua terra,  e mentre que tu pugeràs devant lo Senyor  
Ex 34,27  quals jo he promesa ma ajuda a tu  e a Yrrael. 28 E stigué allí Moysès ab  
Ex 34,28  Moysès ab nostro Senyor XXXX dies  e XXXX nits, que pa no menjà ni aygüe no  
Ex 34,28  que pa no menjà ni aygüe no begué,  e scriví en las taulas X paraulas de  
Ex 34,29 Sinaý, tenia II taulas de testimoni  e no sabia que la sua cara fos cornuda per 
Ex 34,30 la paraula de Déu. 30 E vaéran Aron  e los de Yrrael la cara de Moysès cornuda, 
Ex 34,31  -s’hi prop. 31 E apellà Aron  e tots los prínceps del poble, e ells  
Ex 34,31 Aron e tots los prínceps del poble,  e ells anaren-hi, e puxs, com haguéran  
Ex 34,31  del poble, e ells anaren-hi,  e puxs, com haguéran parlat, 32 venguéran  
Ex 34,32  a ell tots los fills de Yrrael  e manà’ls tot ço que havia oÿt de nostro  
Ex 34,34 E quant intrava a nostro Senyor Déu  e parlava ab ell, levave’s lo vel entrò  
Ex 34,34  levave’s lo vel entrò que axia,  e adonchs parlava als fills d’Irrael ço  
Ex 34,35  d’Irrael ço que li era manat, 35  e vèyan la cara de Moysès quant axia que  
Ex 35,2  setèn die serà a vós [*], dissapte  e repòs de nostro Senyor; qui ferà obre en 
Ex 35,5  ofira a nostro Senyor de volentat  e de bon cor: or e argent e aram 6 e  
Ex 35,5 Senyor de volentat e de bon cor: or  e argent e aram 6 e jacint e porpre e cotó 
Ex 35,5  volentat e de bon cor: or e argent  e aram 6 e jacint e porpre e cotó tint, e  
Ex 35,6  e de bon cor: or e argent e aram 6  e jacint e porpre e cotó tint, e bis  
Ex 35,6  cor: or e argent e aram 6 e jacint  e porpre e cotó tint, e bis retort e pèlls 
Ex 35,6 e argent e aram 6 e jacint e porpre  e cotó tint, e bis retort e pèlls de  
Ex 35,6  6 e jacint e porpre e cotó tint,  e bis retort e pèlls de cabres 7 e pells  
Ex 35,6  e porpre e cotó tint, e bis retort  e pèlls de cabres 7 e pells de moltons  
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Ex 35,7  e bis retort e pèlls de cabres 7  e pells de moltons robricades [*], e fust  
Ex 35,7  e pells de moltons robricades [*],  e fust de setim 8 e oli a las lumenàries e 
Ex 35,8  robricades [*], e fust de setim 8  e oli a las lumenàries e per ço que’n  
Ex 35,8  de setim 8 e oli a las lumenàries  e per ço que’n fassa ungüent e timiana  
Ex 35,8  e per ço que’n fassa ungüent  e timiana molt suau; 9 e pedres unichines  
Ex 35,9  ungüent e timiana molt suau; 9  e pedres unichines [*] a honrar lo  
Ex 35,9  [*] a honrar lo sobremuscle  e lo reonal. 10 »Qualque un de vosaltres  
Ex 35,10  un de vosaltres és savi, vinga  e fassa ço que Déu ha manat, 11 ço és a  
Ex 35,11  ha manat, 11 ço és a saber, tenda  e son terrat e cobriment, e anells e  
Ex 35,11  ço és a saber, tenda e son terrat  e cobriment, e anells e taulas e  
Ex 35,11  tenda e son terrat e cobriment,  e anells e taulas e forrellats [*], 12 e  
Ex 35,11  e son terrat e cobriment, e anells  e taulas e forrellats [*], 12 e archa e  
Ex 35,11  e cobriment, e anells e taulas  e forrellats [*], 12 e archa e [*]  
Ex 35,12  e taulas e forrellats [*], 12  e archa e [*] faristol e vel qui devant li 
Ex 35,12 taulas e forrellats [*], 12 e archa  e [*] faristol e vel qui devant li penig,  
Ex 35,12  [*], 12 e archa e [*] faristol  e vel qui devant li penig, 13 e taula ab  
Ex 35,13  e vel qui devant li penig, 13  e taula ab forrellats [*], i pans [*], 14  
Ex 35,14  ab forrellats [*], i pans [*], 14  e canalobre e las lumenàries [*], e oli a  
Ex 35,14  [*], i pans [*], 14 e canalobre  e las lumenàries [*], e oli a cremar, 15 e 
Ex 35,14  e canalobre e las lumenàries [*],  e oli a cremar, 15 e l’altar de timiana  
Ex 35,15  lumenàries [*], e oli a cremar, 15  e l’altar de timiana [*] e oli de unció e 
Ex 35,15  15 e l’altar de timiana [*]  e oli de unció e timiama de coses ben  
Ex 35,15 altar de timiana [*] e oli de unció  e timiama de coses ben olents [*] a la  
Ex 35,16  de la tenda, 16 altar de holocaust  e grazala de aram ab forrellats e ab sos  
Ex 35,16  e grazala de aram ab forrellats  e ab sos vaxells, e lo bací ab sos  
Ex 35,16  ab forrellats e ab sos vaxells,  e lo bací ab sos fonaments, 17 e cortinas  
Ex 35,17  e lo bací ab sos fonaments, 17  e cortinas del palau, colones [*], e tenda 
Ex 35,17  e cortinas del palau, colones [*],  e tenda a la porta del vestiari, 18 [*] 19 
Ex 35,19  a la porta del vestiari, 18 [*] 19  e vestits ab què hom se vista al ministeri 
Ex 35,19 se vista al ministeri del santuari,  e las vestidures de Aron bisbe e de sos  
Ex 35,19  e las vestidures de Aron bisbe  e de sos fills per ço que usen a mi de  
Ex 35,21  fills de Yrrael devant Moysès, 21  e oferí fort humilment promíssias a nostro 
Ex 35,22  tot ço qui era a honor de aquell  e als vestits sants, e armellas e anells,  
Ex 35,22  de aquell e als vestits sants,  e armellas e anells, tots vaxells d’or  
Ex 35,22  e als vestits sants, e armellas  e anells, tots vaxells d’or fou partit en 
Ex 35,23  totas pells de moltons rubricades  e gesint, 24 e argent e or e matall e aram 
Ex 35,24  de moltons rubricades e gesint, 24  e argent e or e matall e aram oferían a  
Ex 35,24  rubricades e gesint, 24 e argent  e or e matall e aram oferían a nostro  
Ex 35,24  e gesint, 24 e argent e or  e matall e aram oferían a nostro Senyor, e 
Ex 35,24 e gesint, 24 e argent e or e matall  e aram oferían a nostro Senyor, e fust de  
Ex 35,24  e aram oferían a nostro Senyor,  e fust de setim a veriables usos. 25 E las 
Ex 35,25  donaven ço que sabien: jacint  e porpre e vermelló e bis 26 e pèlls de  
Ex 35,25  ço que sabien: jacint e porpre  e vermelló e bis 26 e pèlls de cabres; de  
Ex 35,25  sabien: jacint e porpre e vermelló  e bis 26 e pèlls de cabres; de grat ho  
Ex 35,26 jacint e porpre e vermelló e bis 26  e pèlls de cabres; de grat ho donaven. 27  
Ex 35,27  prínceps oferían pedras uniquines  e gemes al sobremusclo e al reonal, 28 e  
Ex 35,27  uniquines e gemes al sobremusclo  e al reonal, 28 e coses bé olents e oli a  
Ex 35,28  al sobremusclo e al reonal, 28  e coses bé olents e oli a las lumenàries e 
Ex 35,28  e al reonal, 28 e coses bé olents  e oli a las lumenàries e aparellar ungüent 
Ex 35,28  bé olents e oli a las lumenàries  e aparellar ungüent per fer timiama de  
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Ex 35,29  olor fort suau. 29 Tots los hòmens  e las fembras ab pensa humil oferían dons  
Ex 35,29  que Déu havia manadas per Moysès,  e tots los fills de Yrrael sacrificaren a  
Ex 35,31  fill de Hur, del trip de Judà, 31  e ha’l complit de spirit de saviesa e de  
Ex 35,31  ha’l complit de spirit de saviesa  e de enteniment [*], 32 a saber e pensar e 
Ex 35,32  e de enteniment [*], 32 a saber  e pensar e a fer obre en or e en argent e  
Ex 35,32 enteniment [*], 32 a saber e pensar  e a fer obre en or e en argent e en aram,  
Ex 35,32 a saber e pensar e a fer obre en or  e en argent e en aram, 33 en pedres  
Ex 35,32  e a fer obre en or e en argent  e en aram, 33 en pedres entretellades e  
Ex 35,33 en aram, 33 en pedres entretellades  e obre de pichadura [*]. 34 E ha donat en  
Ex 35,35  que fassen obres [*], de jacint  e de porpre [*] e de bis, e de texir totas 
Ex 35,35  [*], de jacint e de porpre [*]  e de bis, e de texir totas coses [*] que  
Ex 35,35 de jacint e de porpre [*] e de bis,  e de texir totas coses [*] que tròpien.  
Ex 36,1  Capítol XXXXII 1 E [*] Bezelael  e Holiap, hòmens a qui Déu havia donada  
Ex 36,1  a qui Déu havia donada saviesa  e enteniment que sabéssan obrar [*]  
Ex 36,1  qui fossen ops en ús del santuari  e que manà nostro Senyor. 2 E quant hach  
Ex 36,2 2 E quant hach parlat Moysès a ells  e tot hom savi a qui Déu havia donat  
Ex 36,2  savi a qui Déu havia donat saviesa  e aquells qui de grat havían ofert a la  
Ex 36,7 car ço que havían oferit hi bastava  e hy sobrava. 8 E féran tots los savis de  
Ex 36,8  X cortines de bis retort  e de jacint e de porpre [*] e de diversa  
Ex 36,8  cortines de bis retort e de jacint  e de porpre [*] e de diversa obra [*]. 9 E 
Ex 36,8  retort e de jacint e de porpre [*]  e de diversa obra [*]. 9 E una cortina  
Ex 36,9  havia de lonch XXVIII colzos,  e d’alt IIII; una masura havían totas las 
Ex 36,11 la vora de la una cortina, en la un  e l’altre costat, e en la vora de la  
Ex 36,11  en la un e l’altre costat,  e en la vora de la altre cortina axí  
Ex 36,13  ab las ances de las cortines  e que’n fos fet un tabernacle. 14 E féu  
Ex 36,14  E féu XI sagues de pèlls de cabre  e cobrí lo tabernacle. 15 Una saga havia  
Ex 36,15 Una saga havia de lonch XXX colzos,  e d’ample IIII; totas éran de una masura. 
Ex 36,16  una masura. 16 E ajustaren V dejús  e altres V demunt. 17 E féu L ances en la  
Ex 36,18  ’s lesacen la una a l’altre, 18  e L civellas de aram ab què’s lessàs lo  
Ex 36,18  de aram ab què’s lessàs lo terrat  e que’n fos fet un mantell de totas las  
Ex 36,19  de pells de moltons rubricades  e altre cobriment de jacint. 20 E féu las  
Ex 36,21 las taulas [*] de fust de setim; 21  e la una taula havia X colzos de lonch, e  
Ex 36,21  una taula havia X colzos de lonch,  e de ample havia I colzo e mig, 22 e havia 
Ex 36,21  de lonch, e de ample havia I colzo  e mig, 22 e havia II encastadures en  
Ex 36,22  e de ample havia I colzo e mig, 22  e havia II encastadures en cascuna taula  
Ex 36,24 migdie, 24 ab XXXX vazos d’argent,  e II vazos havia sots cascuna taula, de la 
Ex 36,24 havia sots cascuna taula, de la una  e de l’altre part dels angles, là on la  
Ex 36,28  guarda a la mar, féu VI taulas 28  e II vazos per cascuna taula e per cascun  
Ex 36,28  28 e II vazos per cascuna taula  e per cascun angle del tabernacle, e  
Ex 36,28  e per cascun angle del tabernacle,  e darrera 29 éran ajustades dejús tro a  
Ex 36,29  éran ajustades dejús tro a dessús,  e ensemps venían en un ajustament. Axí ho  
Ex 36,30  30 que VIII taulas fossen ensemps  e haguéssan XVI bases d’argent, ço és a  
Ex 36,32  de la un costat del tabernacle, 32  e V a’dobar de la un a l’altre costat  
Ex 36,32  a l’altre costat del tabernacle,  e foren aquests altres V forrellats ves la 
Ex 36,34  de la un angle a l’altre, 34  e deurà aquells forrellats, e féu los  
Ex 36,34  34 e deurà aquells forrellats,  e féu los vazos seus d’argent, e féu los  
Ex 36,34  e féu los vazos seus d’argent,  e féu los cercles d’or per ço que pogués  
Ex 36,34 ço que pogués metre los forrellats,  e cobrí’ls de làminas d’or. 35 E féu  
Ex 36,35  d’or. 35 E féu vela de jacint  e de porpre e vermelló e bis retort, de  
Ex 36,35 35 E féu vela de jacint e de porpre  e vermelló e bis retort, de obre polida  
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Ex 36,35  de jacint e de porpre e vermelló  e bis retort, de obre polida fort diversa  
Ex 36,36  polida fort diversa a depertir, 36  e IIII colones de fust de setim, e deurà- 
Ex 36,36 36 e IIII colones de fust de setim,  e deurà-las ab los caps e féu los vazos  
Ex 36,36 de setim, e deurà-las ab los caps  e féu los vazos d’elles d’argent. 37 E  
Ex 36,37  entrant del tabernacle, de jacint  e de porpre e de vermelló e de bis retort  
Ex 36,37  tabernacle, de jacint e de porpre  e de vermelló e de bis retort [*], 38 e V  
Ex 36,37 de jacint e de porpre e de vermelló  e de bis retort [*], 38 e V colones ab V  
Ex 36,38 de vermelló e de bis retort [*], 38  e V colones ab V caps que cobrí d’or, e  
Ex 36,38  colones ab V caps que cobrí d’or,  e féu-na V vazos d’aquellas de aram.  
Ex 37,1  Bezelael archa del fust de setim,  e havia II colzos [*] de lonch e I colzo e 
Ex 37,1  e havia II colzos [*] de lonch  e I colzo e mig d’ample [*]. 2 [*] 3 [*]  
Ex 37,1  II colzos [*] de lonch e I colzo  e mig d’ample [*]. 2 [*] 3 [*] e IIII  
Ex 37,3  e mig d’ample [*]. 2 [*] 3 [*]  e IIII anells d’or per sos IIII angles,  
Ex 37,3  angles, II anells a la un costat  e II a l’altre. 4 E féu forrellats de  
Ex 37,4 altre. 4 E féu forrellats de setim,  e cobrí’ls d’or, 5 e mès-los als  
Ex 37,5  de setim, e cobrí’ls d’or, 5  e mès-los als anells qui éran al costat  
Ex 37,6  d’or fort bell, de II colzos  e mig de lonch e de un colzo e mig d’  
Ex 37,6  bell, de II colzos e mig de lonch  e de un colzo e mig d’ample, 7 e II  
Ex 37,6 colzos e mig de lonch e de un colzo  e mig d’ample, 7 e II xerubins d’or [*], 
Ex 37,7  e de un colzo e mig d’ample, 7  e II xerubins d’or [*], que posà a la una 
Ex 37,7  d’or [*], que posà a la una part  e a l’altre de l’oracle: 8 un a l’un  
Ex 37,8  de l’oracle: 8 un a l’un cap  e l’altre a l’altre cap de l’oracle  
Ex 37,9 oracle [*], 9 qui stanien lurs ales  e cobrien l’oracle e guardaven la un a l’ 
Ex 37,9  lurs ales e cobrien l’oracle  e guardaven la un a l’altre. 10 E féu  
Ex 37,10  de satim, de II colzos en lonch  e I colzo en ample, qui havia d’alt I  
Ex 37,10  en ample, qui havia d’alt I colzo  e mig, 11 e environà-la de or fort bell, 
Ex 37,11  qui havia d’alt I colzo e mig, 11  e environà-la de or fort bell, e féu-  
Ex 37,11 11 e environà-la de or fort bell,  e féu-li làbit d’or engir 12 [*] de  
Ex 37,13 13 E féu-hi IIII †colones† d’or,  e posà-las en IIII angles per cascun peu 
Ex 37,14  de la taula 14 quantre la corona,  e mès en aquella forrellats per ço que la  
Ex 37,15  que la taula se pogués portar, 15  e féu en aquellas forrellats del fust de  
Ex 37,15  forrellats del fust de setim,  e environà’l d’or fort bell, 16 e  
Ex 37,16  e environà’l d’or fort bell, 16  e vaxells de diversos usos de la taula,  
Ex 37,16 de diversos usos de la taula, anaps  e tasses d’or pur fort bell en què hom  
Ex 37,17 E féu canalobre d’or molt pur [*],  e del seu abre axien anaps e sperullas e  
Ex 37,17 pur [*], e del seu abre axien anaps  e sperullas e liris, 18 VI en cascun  
Ex 37,17  seu abre axien anaps e sperullas  e liris, 18 VI en cascun costat, e III  
Ex 37,18  e liris, 18 VI en cascun costat,  e III vergues d’una part e III d’altre.  
Ex 37,18  costat, e III vergues d’una part  e III d’altre. 19 E III anaps a manera de 
Ex 37,19  a manera de nou per cascun arbre,  e [*] liris ensemps, e III anaps en  
Ex 37,19  cascun arbre, e [*] liris ensemps,  e III anaps en semblansa de nou en altre  
Ex 37,19  en altre abre, sparullas ensemps  e liris; ab obre agual de VI abres que  
Ex 37,20  E en aquell havia IIII forrellats  e IIII anaps a manera de nou, e per  
Ex 37,20  e IIII anaps a manera de nou,  e per cascunas [*] liris, 21 e sparullas  
Ex 37,21  nou, e per cascunas [*] liris, 21  e sparullas per cascun arbre per III  
Ex 37,22 la un forrellat. 22 E las sparullas  e los arbres éran de aquell e tot era de  
Ex 37,22  e los arbres éran de aquell  e tot era de or pur. 23 [*] VII luernas  
Ex 37,25  [*], de IIII colzos de lonch  e II colzos d’alt, e dels angles axían  
Ex 37,25 colzos de lonch e II colzos d’alt,  e dels angles axían corns. 26 E vestí’l  
Ex 37,26  ’l d’or fort bell ab graella [*]  e ab corns. 27 E féu-li corona d’or  
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Ex 37,27  27 E féu-li corona d’or engir,  e II anells d’or sots la corona per  
Ex 37,27  que los forrellats s’hi matéssan  e l’altar se pogués portar. 28 E aquells  
Ex 37,28  forrellats féu del fust de setim,  e cobrí’ls de launes d’or. 29 E féu oli  
Ex 38,1  de setim, de V colzos, quadrat,  e III colzos d’alt, 2 e los corns axían  
Ex 38,2  quadrat, e III colzos d’alt, 2  e los corns axían dels angles; e cobrí’l  
Ex 38,2  2 e los corns axían dels angles;  e cobrí’l de launas de aram. 3 E aparellà 
Ex 38,3  diversos vaxells de aram, calderas  e tesoras, arpes e arpions e fogués, 4 e  
Ex 38,3  de aram, calderas e tesoras, arpes  e arpions e fogués, 4 e grasellas a manera 
Ex 38,3 calderas e tesoras, arpes e arpions  e fogués, 4 e grasellas a manera de ret  
Ex 38,4  arpes e arpions e fogués, 4  e grasellas a manera de ret féu de aram, e 
Ex 38,4  a manera de ret féu de aram,  e sots ella havia [*], 5 fuzos IIII anells 
Ex 38,6  6 E féu-los de fust de setim,  e cobrí’ls de launas de aram, 7 e manà  
Ex 38,7  e cobrí’ls de launas de aram, 7  e manà’ls als sercles qui parien al  
Ex 38,8 bací d’aram ab son vas dels spills  e las fembras qui vetlaven a la porta del  
Ex 38,10  de bis retort de C colzos, 10  e [*] colonas de aram ab lurs vazos; als  
Ex 38,10 lurs vazos; als caps de las colones  e totas las entelladuras de la obra era d’ 
Ex 38,11  ves aguiló havia tendas de colonas  e vazos e caps de colonas de aquella  
Ex 38,11  havia tendas de colonas e vazos  e caps de colonas de aquella matexa manera 
Ex 38,12  ponent havia tendas de L colzos,  e X colonas de aram ab lurs vazos, e los  
Ex 38,12  e X colonas de aram ab lurs vazos,  e los caps de las colonas éran [*] d’  
Ex 38,13  las colonas éran [*] d’argent; 13  e ves orient aparellà tendas de L colzos,  
Ex 38,15  a l’entrant del tabernacle, 15  e [*] havia-hy XV [*] tendas e III  
Ex 38,15  15 e [*] havia-hy XV [*] tendas  e III colonas e atrestants vazos, 16 e  
Ex 38,15  -hy XV [*] tendas e III colonas  e atrestants vazos, 16 e totas las tendas  
Ex 38,16  III colonas e atrestants vazos, 16  e totas las tendas [*] éran de bis retort, 
Ex 38,17  tendas [*] éran de bis retort, 17  e los vazos de las colonas éran de argent, 
Ex 38,17  de las colonas éran de argent,  e los caps d’ellas ab lurs  
Ex 38,18 las colonas del palau d’argent, 18  e a l’entrant d’ell féu tenda [*] de  
Ex 38,18  d’ell féu tenda [*] de jacint  e de porpre e de vermelló e de bis retort, 
Ex 38,18 féu tenda [*] de jacint e de porpre  e de vermelló e de bis retort, qui havia  
Ex 38,18 de jacint e de porpre e de vermelló  e de bis retort, qui havia XX colzos de  
Ex 38,18  qui havia XX colzos de lonch  e d’alt V colzos, segons la masura que  
Ex 38,19  a la intrada, ab basses de aram,  e los caps e las entratelladures éran d’  
Ex 38,19  ab basses de aram, e los caps  e las entratelladures éran d’argent, 20 e 
Ex 38,20  entratelladures éran d’argent, 20  e los forrellats del tabernacle [*] del  
Ex 38,23  fill de Sizamach, del trip de Dan,  e ell fou mestre fort bo de fusta [*] e de 
Ex 38,23 ell fou mestre fort bo de fusta [*]  e de jacint e de porpre e de vermelló e de 
Ex 38,23  fort bo de fusta [*] e de jacint  e de porpre e de vermelló e de bis. 24 Tot 
Ex 38,23  fusta [*] e de jacint e de porpre  e de vermelló e de bis. 24 Tot l’or qui  
Ex 38,23 de jacint e de porpre e de vermelló  e de bis. 24 Tot l’or qui fou despès en  
Ex 38,24 fou ofert als dons, XXVIIII besants  e DCCXXX sicles a la masura del santuari.  
Ex 38,25 aquells que [*] havían XX anys [*],  e éran DCIIIMDL armats. 26 E hach-hi  
Ex 38,26  què hom féu los vazos del santuari  e la entrada a on penja lo vel. 27 E los  
Ex 38,28  féu los caps de las colonas  e vestí-los de argent. 29 E foren-hi  
Ex 38,29 -hi oferts de aram LXXIIM besants  e CCCC sicles, 30 de què hom féu los vazos 
Ex 38,30  del tabernacle del testimoni,  e altar de aram ab sa grasella ab tots los 
Ex 38,31  que ab ús d’ells sa tànyan, 31  e los vazos del palau axí entorn com a la  
Ex 38,31  palau axí entorn com a la intrada,  e los forrellats del tabernacle e del  
Ex 38,31  e los forrellats del tabernacle  e del palau engir. 39,Tit Capítol XXXXV 1  
Ex 39,1  Capítol XXXXV 1 Mas de jacint  e de porpre e de vermelló e de bis féu  
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Ex 39,1  XXXXV 1 Mas de jacint e de porpre  e de vermelló e de bis féu vestiduras de  
Ex 39,1 de jacint e de porpre e de vermelló  e de bis féu vestiduras de què’s vestís  
Ex 39,2 a Moysès. 2 E féu sobremuscle d’or  e de jacint e [*] de bis retort 3 de obra  
Ex 39,2 E féu sobremuscle d’or e de jacint  e [*] de bis retort 3 de obra polida, e  
Ex 39,3 [*] de bis retort 3 de obra polida,  e féu cordes d’or e pertí-las en fils  
Ex 39,3  de obra polida, e féu cordes d’or  e pertí-las en fils per ço que’s  
Ex 39,4  poguéssan tòrcer ab [*] colors, 4  e dues vores qui s’ajustacen la una a l’ 
Ex 39,6 Moysès. 6 E féu II pedres uniquines  e stretas i enclosas d’or e entretellades 
Ex 39,6  e stretas i enclosas d’or  e entretellades per art de gemes dels noms 
Ex 39,7  dels noms dels fills de Yrrael, 7  e posà-las al costat del sobremuscle en  
Ex 39,8  la obra del sobremusclo, d’or  e de jacint e de porpre e de cotó tint e  
Ex 39,8  del sobremusclo, d’or e de jacint  e de porpre e de cotó tint e de bis  
Ex 39,8  d’or e de jacint e de porpre  e de cotó tint e de bis retort, 9 de obra  
Ex 39,8  jacint e de porpre e de cotó tint  e de bis retort, 9 de obra quadrat [*], 10 
Ex 39,10  retort, 9 de obra quadrat [*], 10  e posà en ell IIII órdens de gemes. En la  
Ex 39,10  En la primera orde havia sardis  e stopaci e maragde; 11 en la segona,  
Ex 39,10 primera orde havia sardis e stopaci  e maragde; 11 en la segona, carvoncle e  
Ex 39,11 maragde; 11 en la segona, carvoncle  e sefir e jaspis; 12 en la terça, ligírius 
Ex 39,11  11 en la segona, carvoncle e sefir  e jaspis; 12 en la terça, ligírius e  
Ex 39,12  e jaspis; 12 en la terça, ligírius  e àgates e amatist; 13 e en la quarta,  
Ex 39,12  12 en la terça, ligírius e àgates  e amatist; 13 e en la quarta, crisòlitus e 
Ex 39,13  ligírius e àgates e amatist; 13  e en la quarta, crisòlitus e oniquinus e  
Ex 39,13  13 e en la quarta, crisòlitus  e oniquinus e beriŀle, qui éran environats 
Ex 39,13  la quarta, crisòlitus e oniquinus  e beriŀle, qui éran environats e enclozos  
Ex 39,13  e beriŀle, qui éran environats  e enclozos d’or per lurs órdens. 14 E  
Ex 39,16  una a l’altre, d’or fort pur, 16  e II arpions e atrestants anells d’or,  
Ex 39,16  d’or fort pur, 16 e II arpions  e atrestants anells d’or, emperò los  
Ex 39,16  los anells d’or posaren en la un  e en l’altre costat del reonal, 17 per on 
Ex 39,18  18 Aquestas axí staven bé devant  e detràs que lo sobremuscle e lo reonal  
Ex 39,18  devant e detràs que lo sobremuscle  e lo reonal rellessaven la un a l’altre,  
Ex 39,19  rellessaven la un a l’altre, 19  e éran strets al breguer ajustades als  
Ex 39,19  ajustades als anells fortment,  e ligave’ls una saveneta de jacint per ço 
Ex 39,21  de sobremuscle tota de jacint, 21  e cabès dessús e vora engir e entorn lo  
Ex 39,21  tota de jacint, 21 e cabès dessús  e vora engir e entorn lo cabès texida, 22  
Ex 39,21  21 e cabès dessús e vora engir  e entorn lo cabès texida, 22 e dejús, [*]  
Ex 39,22  engir e entorn lo cabès texida, 22  e dejús, [*] los peus, magranas de jacint  
Ex 39,22  [*] los peus, magranas de jacint  e de porpre e de vermelló e de bis retort, 
Ex 39,22  magranas de jacint e de porpre  e de vermelló e de bis retort, 23 senys d’ 
Ex 39,22 de jacint e de porpre e de vermelló  e de bis retort, 23 senys d’or fort pur  
Ex 39,24  gonella engir 24 dels senys d’or  e la magrana de què anava lo bisbe ornat  
Ex 39,25  de bis de obra texida a Aron  e a sos fills, 26 e mitres ab coronetas de 
Ex 39,26  texida a Aron e a sos fills, 26  e mitres ab coronetas de bis, 27 e  
Ex 39,27 26 e mitres ab coronetas de bis, 27  e braguers de li, 28 e sinta de bis retort 
Ex 39,28  de bis, 27 e braguers de li, 28  e sinta de bis retort e de jacint e de  
Ex 39,28  de li, 28 e sinta de bis retort  e de jacint e de porpre e de vermelló  
Ex 39,28  e sinta de bis retort e de jacint  e de porpre e de vermelló depertit per art 
Ex 39,28  bis retort e de jacint e de porpre  e de vermelló depertit per art [*], axí  
Ex 39,29  de sant ornament, d’or fort pur,  e scriviren en ellas per obra de pedras  
Ex 39,31  fon acabada la obra del tabernacle  e del terrat del testimoni. E féran los  
Ex 39,32 ço que Déu havia manat a Moysès, 32  e oferiren lo tabernacle e lo cobriment e  
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Ex 39,32 Moysès, 32 e oferiren lo tabernacle  e lo cobriment e tota la obra, e los  
Ex 39,32  lo tabernacle e lo cobriment  e tota la obra, e los anells e las taulas  
Ex 39,32  e lo cobriment e tota la obra,  e los anells e las taulas [*] e los vazos, 
Ex 39,32  e tota la obra, e los anells  e las taulas [*] e los vazos, 33 e la  
Ex 39,32 obra, e los anells e las taulas [*]  e los vazos, 33 e la cuberta de pells [*]  
Ex 39,33  e las taulas [*] e los vazos, 33  e la cuberta de pells [*] de jacint, 34 e  
Ex 39,34  cuberta de pells [*] de jacint, 34  e vel e archa [*] e oracle, 35 e taula ab  
Ex 39,34  de pells [*] de jacint, 34 e vel  e archa [*] e oracle, 35 e taula ab  
Ex 39,34 [*] de jacint, 34 e vel e archa [*]  e oracle, 35 e taula ab vaxells e ab pans  
Ex 39,35  34 e vel e archa [*] e oracle, 35  e taula ab vaxells e ab pans [*], 36 e ab  
Ex 39,35 [*] e oracle, 35 e taula ab vaxells  e ab pans [*], 36 e ab canalobres e ab  
Ex 39,36  taula ab vaxells e ab pans [*], 36  e ab canalobres e ab luernas e lurs obres  
Ex 39,36  e ab pans [*], 36 e ab canalobres  e ab luernas e lurs obres ab oli, 37 e  
Ex 39,36  36 e ab canalobres e ab luernas  e lurs obres ab oli, 37 e altar d’or e  
Ex 39,37  ab luernas e lurs obres ab oli, 37  e altar d’or e ungüent e timiama de bona  
Ex 39,37 lurs obres ab oli, 37 e altar d’or  e ungüent e timiama de bona odor, 38 e  
Ex 39,37  ab oli, 37 e altar d’or e ungüent  e timiama de bona odor, 38 e tenda a l’  
Ex 39,38  ungüent e timiama de bona odor, 38  e tenda a l’entrant del tabernacle, 39 e  
Ex 39,39  a l’entrant del tabernacle, 39  e altar de aram, [*] e tots sos vaxells, e 
Ex 39,39 tabernacle, 39 e altar de aram, [*]  e tots sos vaxells, e labis ab son vas, e  
Ex 39,39  de aram, [*] e tots sos vaxells,  e labis ab son vas, e las tendas del  
Ex 39,39  sos vaxells, e labis ab son vas,  e las tendas del palau, e las colonas ab  
Ex 39,39 ab son vas, e las tendas del palau,  e las colonas ab lus vazos, 40 e tenda a  
Ex 39,40  e las colonas ab lus vazos, 40  e tenda a l’intrant del palau ab sas  
Ex 39,41  a ministeri del tabernacle [*], 41  e las vestiduras d’ell que úsan los  
Ex 39,41  los sacerdots en lo santuari, Aron  e sos fills. 42 E oferiren los fills de  
Ex 40,1  1 E parlà nostro Senyor a Moysès  e dix: 2 –En lo primer mes, al primer die  
Ex 40,3  3 E posaràs en ell l’archa  e lexaràs devant ella lo vel. 4 E posaràs  
Ex 40,7  7 Lo labis, entre l’altar  e el tabernacle, e umplir-l’has d’  
Ex 40,7  entre l’altar e el tabernacle,  e umplir-l’has d’aygüe. 8 E environerà 
Ex 40,8 8 E environerà lo palau de la tenda  e sa intrada. 9 »E pendràs oli de unció e  
Ex 40,9  intrada. 9 »E pendràs oli de unció  e untar-n’has lo tabernacle ab los  
Ex 40,10  10 l’altar de holocaust  e tots sos vaxells, 11 [*] sacrets ab oli  
Ex 40,12  dels sants. 12 »E ajustaràs Aron  e a sos fills a las portas del tabernacle  
Ex 40,12  del tabernacle del testimoni,  e levar-s’han ab aygüe, 13 e vestir los 
Ex 40,13  e levar-s’han ab aygüe, 13  e vestir los has de santas vestiduras per  
Ex 40,13 vestiduras per ço que’m servèschan  e la lur unció profit en lur sacerdoci  
Ex 40,16  16 E endressà’l Moysès,  e posà las taulas e los vazos [*], e  
Ex 40,16  ’l Moysès, e posà las taulas  e los vazos [*], e stablí sas colonas, 17  
Ex 40,16  e posà las taulas e los vazos [*],  e stablí sas colonas, 17 e cobrí lo terrat 
Ex 40,17 vazos [*], e stablí sas colonas, 17  e cobrí lo terrat sobre lo tabernacle e  
Ex 40,17 cobrí lo terrat sobre lo tabernacle  e posà-hy dessús cobriment, axí com  
Ex 40,18 18 E posà lo testimoni en l’archa,  e mès †en terra la carreta† e l’oracle  
Ex 40,18  archa, e mès †en terra la carreta†  e l’oracle dessús. 19 E quant hach mesa  
Ex 40,21  ves aguiló, fora lo vel, 21  e ordonà sos pans axí com havia manat  
Ex 40,23  part de la taula, ves migdie, 23  e alongà ses luernas per orde [*]. 24 [*]  
Ex 40,27  en lo vestiari del testimoni,  e oferí en ell holocausts e sacrificis,  
Ex 40,27  e oferí en ell holocausts  e sacrificis, axí com nostro Senyor Déu  
Ex 40,28  entre lo tabernacle del testimoni  e l’altar, omplí d’aygüe, 29 e levaren- 
Ex 40,29  e l’altar, omplí d’aygüe, 29  e levaren-sa Moysès e Aron e sos fills  
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Ex 40,29  d’aygüe, 29 e levaren-sa Moysès  e Aron e sos fills las mans e los peus 30  
Ex 40,29  29 e levaren-sa Moysès e Aron  e sos fills las mans e los peus 30 quant  
Ex 40,29  Moysès e Aron e sos fills las mans  e los peus 30 quant intraren en lo  
Ex 40,31 Moysès lo palau engir lo tabernacle  e l’altar, e manà la tenda a l’intrant.  
Ex 40,31  engir lo tabernacle e l’altar,  e manà la tenda a l’intrant. E quant tota 
Ex 40,31  E quant tota la obra fou acabada  e lo tabernacle del testimoni fou a punt,  
Ex 40,32  nuu lo tabernacle del testimoni,  e la glòria de nostro Senyor Déu complí lo 
Ex 40,33  per la nuu qui hu cobria tot,  e la magestat de nostro Senyor Déu qui hy  
Ex 40,34  la nuu es pertia del tabernacle,  e anaven los fills de Yrrael per lurs  
Ex 40,35  de Yrrael per lurs companyes; 35  e si penjava, staven dessús en aquell  
Ex 40,36 de nostro Senyor Déu hi era de die,  e lo foch de nit, e vèyan-ho los pobles  
Ex 40,36  hi era de die, e lo foch de nit,  e vèyan-ho los pobles per tots lurs  
Lv 1,1  1 E nostro Senyor apellà Moysès  e parlà-li del tabernacle del testimoni  
Lv 1,1  -li del tabernacle del testimoni  e dix-li: 2 –Parla als fills de Yrrael e 
Lv 1,2 -li: 2 –Parla als fills de Yrrael  e digues-los: »Home qui oferrà de  
Lv 1,3  3 »Si la sua oferta serà holocaust  e del bestiar, oferrà lo mascle no  
Lv 1,4 testimoni, a pagar nostro Senyor; 4  e posarà las mans sobre lo cap del  
Lv 1,4 las mans sobre lo cap del sacrifici  e serà plasent e profitarà al denejant  
Lv 1,4 lo cap del sacrifici e serà plasent  e profitarà al denejant seu. 5 E si  
Lv 1,5  Aron sacerdot oferran la sua sanch  e scamparan-la entorn de l’altar qui és 
Lv 1,7 trencaran los membres per pessas, 7  e sotsmetran a l’altar foch bestit demunt 
Lv 1,8  foch bestit demunt la lenya, 8  e poseran dessús los membres especejats,  
Lv 1,8  especejats, ço és a saber, lo cap  e tot ço qui s’acosta al fetge, 9 los  
Lv 1,9  s’acosta al fetge, 9 los budells  e los peus levats ab aygüe, e sacrificarà  
Lv 1,9 budells e los peus levats ab aygüe,  e sacrificarà-ho el sacerdot sobre l’  
Lv 1,9  sobre l’altar en holocaust  e en odor suau a nostro Senyor. 10 »E si  
Lv 1,11  oferrà anyellat sens horresa, 11  e sacrificarà al costat de l’altar qui  
Lv 1,11  ves aguiló devant nostro Senyor,  e la sanch d’ell scamparan sobre l’altar 
Lv 1,12  altar los fills de Aron entorn, 12  e pertiran los membres, ço és, lo cap e  
Lv 1,12 pertiran los membres, ço és, lo cap  e tot ço qui s’acosta al fetge, e posar- 
Lv 1,12  e tot ço qui s’acosta al fetge,  e posar-ho-han sobre la lenya en què  
Lv 1,13  la lenya en què hom metrà foch, 13  e los budells e los peus levaran ab aygüe, 
Lv 1,13  hom metrà foch, 13 e los budells  e los peus levaran ab aygüe, e lo sacerdot 
Lv 1,13  e los peus levaran ab aygüe,  e lo sacerdot oferrà totas las ofertas  
Lv 1,13 ofertas sobre l’altar en holocaust  e en odor fort suau a nostro Senyor. 14 »E 
Lv 1,15 oferrà-la lo sacerdot a l’altar,  e torcerà-li lo cap al coll axí que sia  
Lv 1,15  coll axí que sia trencat lo cuyro,  e lexen córrer la sanch sobre [*] l’  
Lv 1,16  la sanch sobre [*] l’altar, 16  e la gorga e las plomas gitarà prop l’  
Lv 1,16  sobre [*] l’altar, 16 e la gorga  e las plomas gitarà prop l’altar, ves  
Lv 1,17  17 E trencharà las suas axellas,  e no las tallarà ab ferro ne pertirà, e  
Lv 1,17 no las tallarà ab ferro ne pertirà,  e sacrificar-l’ha sobra lo altar, e  
Lv 1,17  sacrificar-l’ha sobra lo altar,  e metrà foch a la lenya. Açò és holocaust  
Lv 1,17  foch a la lenya. Açò és holocaust  e oferta de suau odor a Déu. 2,Tit Capítol 
Lv 2,1  oferta de sacrifici, serà fogassa,  e scamparà sobre ella oli, e poserà-hy  
Lv 2,1 fogassa, e scamparà sobre ella oli,  e poserà-hy encens, 2 e portar-ho-ha 
Lv 2,2  ella oli, e poserà-hy encens, 2  e portar-ho-ha als fills de Aron,  
Lv 2,2  -ha als fills de Aron, sacerdot,  e la un d’ells prenga lo puny ple de  
Lv 2,2  ells prenga lo puny ple de cèmola  e oli e molt encens, e face’n lo prevera  
Lv 2,2  prenga lo puny ple de cèmola e oli  e molt encens, e face’n lo prevera perfum 
Lv 2,2  ple de cèmola e oli e molt encens,  e face’n lo prevera perfum sobre la ara  
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Lv 2,2  sobre la ara per remembransa,  e és sacrifici de plasent odor a nostro  
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 las ofertas de  
Lv 2,4  menys de levat mesclats ab oli,  e fogassas alizes untades de oli; 5 o si  
Lv 2,5 la oferta de cèmola mesclada ab oli  e frita axí com crespells en paella, ço és 
Lv 2,6  6 depertiràs aquella manudament  e scamparàs demunt oli. 7 »E si la  
Lv 2,7  de †tenor†, agualment de cèmola  e d’oli. 8 »Pendràs ço que oferràs a  
Lv 2,8  ço que oferràs a nostro Senyor,  e liurar-ho-has en las mans dels  
Lv 2,9  prenga lo mamorial del sacrifici  e ofira’l sobre lo altar en odor de  
Lv 2,10  qualque cose romandrà serà de Aron  e de sos fills, e serà sant dels sants de  
Lv 2,10  serà de Aron e de sos fills,  e serà sant dels sants de las ofertas de  
Lv 2,12  solament de aquellas ofertas [*]  e lurs dons, e [*] sían conponides sobre  
Lv 2,12  aquellas ofertas [*] e lurs dons,  e [*] sían conponides sobre l’altar en  
Lv 2,14  torreràs aquellas ab foch,  e puxs las engraneràs axí com a forment, e 
Lv 2,14  las engraneràs axí com a forment,  e axí oferràs las tuas promíssias a nostro 
Lv 2,15  Senyor. 15 E scamparàs demunt oli  e encens porteràs demunt, car oferta de  
Lv 2,16  la oferta, axí com és del forment  e de l’oli, e de tot l’encens, car  
Lv 2,16 axí com és del forment e de l’oli,  e de tot l’encens, car sacrifici és a  
Lv 3,2  mà sobre lo cap de son sacrifici,  e degollarà aquell en la intrada del  
Lv 3,2  en la intrada del tabernacle,  e los fills de Aron, sacerdots, scampen la 
Lv 3,3  la sanch entorn de l’altar, 3  e ofiren de la degolladura del  
Lv 3,3 a nostro Senyor, lo grex de la tela  e tot lo grex qui dins ell és 4 e abdosos  
Lv 3,4  e tot lo grex qui dins ell és 4  e abdosos los ronyons e en los lombles e  
Lv 3,4 dins ell és 4 e abdosos los ronyons  e en los lombles e en totas las parts de  
Lv 3,4  los ronyons e en los lombles  e en totas las parts de dins, 5 de tot açò 
Lv 3,5  sobre l’altar, demunt la lenya,  e lo foch dejús posat, en oferta o en odor 
Lv 3,6  6 »E si lur oferta serà de ovellas  e la degolladura serà per pacifichament,  
Lv 3,6  aquell qui oferrà sia complit  e net ofert. 7 »E si oferran anyell devant 
Lv 3,8  mà sobre lo cap de lur sacrifici,  e puxs degoll-lo devant la tenda del  
Lv 3,8 tenda del tabernacle del testimoni,  e los fills de Aron scampen la sanch sobre 
Lv 3,9  la sanch sobre lo altar entorn, 9  e puxs ofíran la degolladura del  
Lv 3,9 pacifichament devant nostro Senyor,  e lo grex e la couha complida endret de l’ 
Lv 3,9  devant nostro Senyor, e lo grex  e la couha complida endret de l’os, 10 ab 
Lv 3,10  endret de l’os, 10 ab los ronyons  e ab lo grex qui cobre lo ventre, e encare 
Lv 3,10  e ab lo grex qui cobre lo ventre,  e encare sobre los lombles e sobre los  
Lv 3,10  ventre, e encare sobre los lombles  e sobre los ronyons, e tot lo grex de dins 
Lv 3,10  los lombles e sobre los ronyons,  e tot lo grex de dins 11 pendran los  
Lv 3,11  de dins 11 pendran los sacerdots  e posar-l’han sobre lo foch, e fer-n’ 
Lv 3,11  e posar-l’han sobre lo foch,  e fer-n’han oferta a nostro Senyor. 12  
Lv 3,12  12 »E si serà cabra la lur oferta  e oferran aquella a nostro Senyor, 13 pos  
Lv 3,13  la sua mà sobre lo cap de aquella  e degoll-la a la intrada del tabernacle  
Lv 3,13  del tabernacle del testimoni,  e los fills de Aron scampen la sanch sobre 
Lv 3,14 sanch sobre l’altar entorn, 14 [*]  e lo grex qui cobre lo ventre e tocha tots 
Lv 3,14  [*] e lo grex qui cobre lo ventre  e tocha tots los membres vidals, 15 e los  
Lv 3,15 e tocha tots los membres vidals, 15  e los II lombles ab lo fetge, qui és sobre 
Lv 3,15  és sobre aquells prop de la ylada,  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 sobre l’altar  
Lv 3,16  -ho-ha en foch sobre l’altar  e fer-n’ha perfum de suau odor al  
Lv 3,17  lo grex que és entorn del pits  e aquell en què pengen los lombles oferreu 
Lv 4,1  E parlà nostro Senyor Déu a Moysès  e dix: 2 –Parla als fills de Yrrael:  
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Lv 4,2 peccarà per ignorància de sacrifici  e de tots los manaments que lo Senyor ha  
Lv 4,4  del testimoni devant nostro Senyor  e posarà la sua mà sobre lo cap de aquell  
Lv 4,4  la sua mà sobre lo cap de aquell  e degollar-l’ha devant Déu. 5 E pendrà  
Lv 4,5  5 E pendrà de la sanch del vadell  e portarà de aquella en lo tabernacle del  
Lv 4,6  en lo tabernacle del testimoni, 6  e banyerà son dit en aquella sanch e  
Lv 4,6  e banyerà son dit en aquella sanch  e scampar-n’ha VII vegades devant lo  
Lv 4,7  és en lo tabernacle del testament,  e la sanch qui romandrà buyderà en lo  
Lv 4,9  qui és dedins: 9 dels II lombles  e la tela [*] prop de la ylada, e del  
Lv 4,9  e la tela [*] prop de la ylada,  e del fetge, e totas coses, 10 axí com de  
Lv 4,9  [*] prop de la ylada, e del fetge,  e totas coses, 10 axí com de sacrifici de  
Lv 4,11 altar de l’holocaust. 11 E la pell  e totas carns ab lo cap e ab los peus e ab 
Lv 4,11  E la pell e totas carns ab lo cap  e ab los peus e ab los budells [*], 12 e  
Lv 4,11 totas carns ab lo cap e ab los peus  e ab los budells [*], 12 e ab tot lo  
Lv 4,12  los peus e ab los budells [*], 12  e ab tot lo romanent del cos traurà fora  
Lv 4,12  net on solen gitar les cendres,  e cremar-ho-ha sobre la lenya, e aquí  
Lv 4,12  e cremar-ho-ha sobre la lenya,  e aquí serà cremat on solen gitar las  
Lv 4,13  la coŀlecció de Yrrael se ignorave  e per ignorància ferà ço qui és quantre lo 
Lv 4,14  és quantre lo manament de Déu, 14  e puxs entendrà son peccat, oferrà I  
Lv 4,15  a la porta del tabernacle, 15  e posen los vells d’Irrael las mans sobre 
Lv 4,15  lo cap de aquell devant lo Senyor,  e com lo vadell serà degollat devant  
Lv 4,16  untat prenga de la sanch de aquell  e port-la en lo tabernacle del  
Lv 4,17  en lo tabernacle 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 vegades quantre lo  
Lv 4,18  lo vel, ço és, la claustre, 18  e de aquella matexa pos en los corns de l’ 
Lv 4,18  en lo tabernacle del testimoni,  e lo romanent de la sanch git prop lo  
Lv 4,19  testimoni. 19 E prenga tot lo sèu  e face’n perfum sobre l’altar. 20 E face 
Lv 4,20  aquest vadell com féu del primer;  e preguen per ells los sacerdots, e Déu  
Lv 4,20  e preguen per ells los sacerdots,  e Déu serà perdonador. 21 Emperò lo vadell 
Lv 4,21  vadell aporten fora las albergades  e créman-lo axí com lo primer vadell,  
Lv 4,23  Senyor veda per ignorància, 23  e aprés conexerà son peccat, ofira  
Lv 4,24  de las cabres que sia net, 24  e pos la sua mà sobre lo cap de aquell, e  
Lv 4,24  la sua mà sobre lo cap de aquell,  e puxs degoll-lo en lo loch 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 se fa per passificament,  e preguerà per ell per ço que lo seu  
Lv 4,27  que nostro Senyor vet en la lig  e puxs se’n lexa 28 e que conega son  
Lv 4,28  vet en la lig e puxs se’n lexa 28  e que conega son peccat, ofira una cabra  
Lv 4,29  peccat, ofira una cabra neta, 29  e pos la mà sobre lo cap de sa oferena, la 
Lv 4,29  sa oferena, la qual és per peccat,  e degoll aquella en lo loch de l’  
Lv 4,30  sacerdot de la sanch en lo ceu dit  e toch-ne los corns del altar de l’  
Lv 4,30  corns del altar de l’holocaust,  e lo romanent git en lo fonament de  
Lv 4,31  dels sacrificis pacifichables,  e perfumar-n’has sobre l’altar en odor 
Lv 4,31  odor de suavetat a nostro Senyor,  e preguerà per aquell lo prevere e serà- 
Lv 4,31  e preguerà per aquell lo prevere  e serà-li perdonat. 32 »E si de las  
Lv 4,33  ço és, ovella, sia nèdea, 33  e pos la mà sobre lo cap de aquella e  
Lv 4,33 e pos la mà sobre lo cap de aquella  e degoll aquella en lo loch on solen  
Lv 4,34  sacerdot de la sanch en lo ceu dit  e tinya 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 prenga lo sèu  e fassa d’ell axí com se sol fer del sèu  
Lv 4,35  és sacrifichat per pacifichament,  e sia cremat sobre l’altar en encens a  
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Lv 4,35 l’altar en encens a nostro Senyor,  e prech per aquell e per son peccat, e  
Lv 4,35 a nostro Senyor, e prech per aquell  e per son peccat, e lurs peccats seran  
Lv 4,35  prech per aquell e per son peccat,  e lurs peccats seran perdonats. 5,Tit  
Lv 5,1 Capítol quint 1 »E si ànima 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 oyí e hu viu e 
Lv 5,1  e serà testimoni que ell ho oyí  e hu viu e hy fou concent, si no ho  
Lv 5,1  testimoni que ell ho oyí e hu viu  e hy fou concent, si no ho denunciarà  
Lv 5,2 matexa o per alguna altre reptília,  e serà oblidada de la sua inmundància,  
Lv 5,2  de la sua inmundància, mala és  e ha peccat e deu ésser lexada. 3 »E si  
Lv 5,2  inmundància, mala és e ha peccat  e deu ésser lexada. 3 »E si algú tocharà  
Lv 5,3  que ensutzen o ensutzar poden  e li serà oblidat e puxs ho conexerà,  
Lv 5,3  o ensutzar poden e li serà oblidat  e puxs ho conexerà, digne és de colpa. 4  
Lv 5,4  és de colpa. 4 »Ànima qui jurerà  e mourà sos labis a mentir o a mal o a bé, 
Lv 5,4  sos labis a mentir o a mal o a bé,  e en aquell jurament afermarà sa paraula  
Lv 5,4  afermarà sa paraula oblidadement  e aprés entendrà la sua arrada, 5 fassa  
Lv 5,6  5 fassa penitència per lo peccat 6  e ofira una anyella del folch o una cabra, 
Lv 5,6  una anyella del folch o una cabra,  e aorarà per ell lo sacerdot e per lo  
Lv 5,6 cabra, e aorarà per ell lo sacerdot  e per lo peccat. 7 »E en altre manera, si  
Lv 5,7  a nostro Senyor, un per lo peccat  e altre per lo holocaust, 8 e donarà  
Lv 5,8  peccat e altre per lo holocaust, 8  e donarà aquells al sacerdot, lo qual  
Lv 5,8  ofira [*] primer per lo peccat,  e plom-li lo cap de la part del servigal 
Lv 5,9  en guisa que no sia squinsat, 9  e puxs sia degollat e scampa de la sanch  
Lv 5,9 sia squinsat, 9 e puxs sia degollat  e scampa de la sanch de aquell per las  
Lv 5,9  aquell per las parets de l’altar,  e ço que de la sanch sobrerà fassa  
Lv 5,10  de l’altar, car per peccat és; 10  e l’altre oferrà en holocaust axí con  
Lv 5,10  en holocaust axí con solen fer,  e pregarà per ell lo sacerdot e per lo  
Lv 5,10  fer, e pregarà per ell lo sacerdot  e per lo peccat de aquell, e serà perdonat 
Lv 5,10 sacerdot e per lo peccat de aquell,  e serà perdonat a ell. 11 »E si no abasta  
Lv 5,11  I efí, ço és, I cister, de sèmola,  e no meta en aquella oli, ni encens no n’ 
Lv 5,12  lo qual ne prenga I plen puyn  e crem-la sobre l’altar en remembransa  
Lv 5,13  en remembransa del qui ofer, 13  e prech per ell, e lo romanent sia del  
Lv 5,13  del qui ofer, 13 e prech per ell,  e lo romanent sia del prevera per  
Lv 5,15  15 –Ànima con tractarà falcia  e’n arror en aquellas coses que són del  
Lv 5,16  segons lo pes del santuari, 16  e de assò que aportarà se restituescha lo  
Lv 5,16  aportarà se restituescha lo dan,  e puxs anadescha-hi la Vª part e liura- 
Lv 5,16  e puxs anadescha-hi la Vª part  e liura-ho al sacerdot, lo qual prech  
Lv 5,16  prech per aquell ofirent lo moltó,  e serà a ell perdonat. 17 »Ànima si  
Lv 5,17 17 »Ànima si peccarà per ignorància  e ferà una de las coses que nostro Senyor  
Lv 5,17  que nostro Senyor veda en la lig,  e entendrà la colpa del peccat per la sua  
Lv 5,18 ador per ell, car no sabent ho féu,  e serà perdonat a ell, 19 car per error s’ 
Lv 6,2  Moysès dient: 2 –Ànima qui peccarà  e encontra Déu negarà a son proÿsme alguna 
Lv 6,2  comanda que li serà feta en fe,  e ell la haurà rebuda e ell robarà  
Lv 6,2  feta en fe, e ell la haurà rebuda  e ell robarà aquella, o en alguna manera  
Lv 6,5  engan volia retenir, entegrament,  e [*] lo dan. 6 E per lo ceu peccat ofira  
Lv 6,6  ofira I moltó nèdeu del folch,  e don aquell al sacerdot segons la  
Lv 6,7  prech per ell devant lo Senyor  e perdó en aquell per cascuna cose que  
Lv 6,9  Déu a Moysès dient: 9 –Mana a Aron  e a sos fills: »Aquesta és la ley de l’  
Lv 6,9  en l’altar [*] fins al matí  e lo foch serà en aquell matex altar. 10 E 
Lv 6,10  10 E lo sacerdot vista gonella  e bregues de li sobre sa carn, e pendrà la 
Lv 6,10  e bregues de li sobre sa carn,  e pendrà la cendra que ferà lo foch e  
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Lv 6,10 e pendrà la cendra que ferà lo foch  e posarà aquella prop de l’altar; 11 e  
Lv 6,11 posarà aquella prop de l’altar; 11  e puxs despullarà’s aquests draps e  
Lv 6,11  e puxs despullarà’s aquests draps  e vestir-se-n’ha d’altres, e pendrà  
Lv 6,11  e vestir-se-n’ha d’altres,  e pendrà la sendra e traurà-la fora de  
Lv 6,11 n’ha d’altres, e pendrà la sendra  e traurà-la fora de las albergades, e  
Lv 6,11 traurà-la fora de las albergades,  e posar-l’ha en loch net [*]. 12 »E lo  
Lv 6,12  en ell lenya tots dies al matí,  e lo holocaust posat, dessobre farà perfum 
Lv 6,14 14 »Aquesta és la ley del sacrifici  e dels presents que deven ofarir los fills 
Lv 6,14  fills de Aron devant lo Senyor Déu  e devant l’altar: 15 »Prenga lo sacerdot  
Lv 6,15  I puyn de sèmola mesclada ab oli  e molt encens, lo qual sia posat sobre la  
Lv 6,15  lo qual sia posat sobre la sèmola,  e fassa perfum d’aquell en l’altar en  
Lv 6,16  de odor suau a nostro Senyor; 16  e lo romanent de la sèmola mengen Aron e  
Lv 6,16  romanent de la sèmola mengen Aron  e sos fills meyns de levat, e mengen-la  
Lv 6,16  Aron e sos fills meyns de levat,  e mengen-la en lo loch del santuari del  
Lv 6,17  del santuari del tabernacle; 17  e per ço no hy haurà lavat, car la part  
Lv 6,17  l’encens en lo santo santorum,  e serà axí com per peccat o per colpa. 18  
Lv 6,18  dels fills de Aron menjaran ella,  e açò sia fur per tostemps en vostres  
Lv 6,20  20 –Aquesta és la oferta de Aron  e de sos fills la qual dèvan oferir al  
Lv 6,20  perdurable, la meytat al matí  e la mitat al vespre. 21 La qual fregiran  
Lv 6,21  qual fregiran en la paella ab oli,  e oferran aquella calenta en odor de  
Lv 6,23  que del pare per dret succeyrà, 23  e tot sacrifici dels sacerdots serà  
Lv 6,23  sacerdots serà consumit de foch,  e negú no menig d’aquell. 24 E parlà  
Lv 6,25  a Moysès dient: 25 –Parla a Aron  e a sos fills: Aquesta és la ley de la  
Lv 6,28  d’ell serà cuyta, sia trenchat;  e si serà vaxell de coure, sia respat e  
Lv 6,28 si serà vaxell de coure, sia respat  e puxs levat ab aygüe. 29 »Tots los  
Lv 6,30  aquell, car sant dels sants és, 30  e tota oferena que’s degoll per peccat de 
Lv 7,2  la colpa. »Santa dels sants és, 2  e per amor de assò là on degollaran lo  
Lv 7,2  degollaran lo holocaust degollaran  e sacrificharan per la colpa, e la sanch  
Lv 7,2  e sacrificharan per la colpa,  e la sanch d’aquell sia scampada entorn  
Lv 7,3 de l’altar. 3 E ofiren de la couha  e lo grex qui cobre las entràmanes 4 e  
Lv 7,4  lo grex qui cobre las entràmanes 4  e abdosos los ronyons, e lo sèu demunt  
Lv 7,4 entràmanes 4 e abdosos los ronyons,  e lo sèu demunt ells, e la tela e aquell  
Lv 7,4  los ronyons, e lo sèu demunt ells,  e la tela e aquell del fetge [*], 5 e  
Lv 7,4  e lo sèu demunt ells, e la tela  e aquell del fetge [*], 5 e fassa lo  
Lv 7,5 e la tela e aquell del fetge [*], 5  e fassa lo sacerdot perfum sobre l’altar, 
Lv 7,7  com per peccat és ofert sacrifici,  e axí matex per la colpa; cascun sacrifici 
Lv 7,9  haurà la pell d’aquell, 9  e tot sacrifici de cèmola qui serà cuyt en 
Lv 7,9  de cèmola qui serà cuyt en forn  e tot ço que serà cuyt en chassola o en  
Lv 7,12  pans sens levat salgats d’oli,  e fogassa aliza untada d’oli, e crespells 
Lv 7,12 oli, e fogassa aliza untada d’oli,  e crespells de cèmola fets ab oli per  
Lv 7,13  ab oli per agual mesclament, 13  e pans levats sacrificharà ab lo sacrifici 
Lv 7,14  I per promíssias a nostro Senyor,  e serà dels sacerdots que stan en lo  
Lv 7,15  qual ells menjaran en aquell die,  e no romanga de res alguna cose entrò al  
Lv 7,16  en aquell die sia menjada,  e si alguna cose romandrà tro al matí,  
Lv 7,17  matí, legut és de menjar-la, 17  e si alguna cose ne serà trobada en lo  
Lv 7,18  rebujada serà sa ofarena  e no aprofitarà a l’ofirent; e majorment  
Lv 7,18  e no aprofitarà a l’ofirent;  e majorment qualquequal ànima que per  
Lv 7,19  menjada, mas sia cremada al foch,  e ço que serà net d’ella sia menjat. 20 E 
Lv 7,21  bístie o la cose qui ensutzar pot  e menjarà d’aquesta matexa manera las  
Lv 7,23  fills d’Irrael: »Lo sèu dels bous  e de las ovellas e de las cabres no  
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Lv 7,23  »Lo sèu dels bous e de las ovellas  e de las cabres no menjareu; 24 lo sèu de  
Lv 7,24 lo sèu de las bèsties mortas per si  e d’aquellas que seran mortas per altres  
Lv 7,25  [*] en vostros diversos usos; 25  e si algú menjarà lo sèu que deu ésser  
Lv 7,30  [*]. 30 Tenint en la mà lo sèu  e en l’altre lo pits devant la porta del  
Lv 7,30  devant la porta del tabernacle,  e com abdues las coses que oferran a Déu  
Lv 7,31  del sèu perfum sobre l’altar,  e lo pits serà de Aron e de sos fills. 32  
Lv 7,31  l’altar, e lo pits serà de Aron  e de sos fills. 32 E la mà dreta del  
Lv 7,33  sacerdots 33 que ofíran la sanch  e lo sèu; e los fills de Aron hauran en la 
Lv 7,33  33 que ofíran la sanch e lo sèu;  e los fills de Aron hauran en la lur part  
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 lurs oferenas,  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 de sos fills del sacrifici del Senyor  
Lv 7,37  37 »[*] la ley 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 –Pren Aron ab sos fills  e ab lurs vestiduras e ab l’untament de  
Lv 8,2  ab sos fills e ab lurs vestiduras  e ab l’untament de l’oli e I vadell per  
Lv 8,2  e ab l’untament de l’oli  e I vadell per peccat e II moltons e I  
Lv 8,2  de l’oli e I vadell per peccat  e II moltons e I canestell de pa alís, 3 e 
Lv 8,2  e I vadell per peccat e II moltons  e I canestell de pa alís, 3 e ajustaràs  
Lv 8,3 moltons e I canestell de pa alís, 3  e ajustaràs tot lo poble a la porta [*]. 4 
Lv 8,5  a la porta [*]. 4 [*] defora, 5  e digues a ells: –Aquesta és la paraula  
Lv 8,6  manà fer. 6 E mantinent pres Aron  e sos fills e levà a ells ab aygüe, 7 e  
Lv 8,6 6 E mantinent pres Aron e sos fills  e levà a ells ab aygüe, 7 e vestí-li lo  
Lv 8,7 sos fills e levà a ells ab aygüe, 7  e vestí-li lo vestiment de bisbe de li e 
Lv 8,7  -li lo vestiment de bisbe de li  e lo braguer, e vestí a ell lo pali e  
Lv 8,7  de bisbe de li 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 ab  
Lv 8,8  e demunt li donà lo ephot, 8 [*]  e ab aquellas adobà lo hossen, en lo qual  
Lv 8,8  lo hossen, en lo qual era doctrina  e veritat. 9 E posà-li la sàvena en lo  
Lv 8,9  9 E posà-li la sàvena en lo cap,  e en lo frontal de aquella posà la launa  
Lv 8,10  oli ab lo qual untà lo tabernacle  e tot ço que és en ell, 11 e santifichà  
Lv 8,11  e tot ço que és en ell, 11  e santifichà ells e salpassà sobre lo  
Lv 8,11 que és en ell, 11 e santifichà ells  e salpassà sobre lo altar VII vegades, e  
Lv 8,11  sobre lo altar VII vegades,  e untà ell e tots sos vaxells e lo pitxell 
Lv 8,11  lo altar VII vegades, 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 santifichar a  
Lv 8,11 ell e tots sos vaxells e lo pitxell  e son bací per santifichar a ells. 12 E  
Lv 8,12  12 E gità oli sobre lo cap de Aron  e untà’l e consegrà’l. 13 E com los  
Lv 8,12  oli sobre lo cap de Aron e untà’l  e consegrà’l. 13 E com los fills d’ell  
Lv 8,13 oferts, vestí’ls de gonellas de li  e sený a ells braguers e posà en ells  
Lv 8,13  de li e sený a ells braguers  e posà en ells mitra, axí com havia manat  
Lv 8,14  14 E aportà I vadell per peccat,  e Aron e sos fills posaren las mans sobre  
Lv 8,14  aportà I vadell per peccat, e Aron  e sos fills posaren las mans sobre lo cap  
Lv 8,15 las mans sobre lo cap de aquell, 15  e degollà aquell. E pres la sanch Moysès e 
Lv 8,15  aquell. E pres la sanch Moysès  e banyà-hi son dit e tený los corns de  
Lv 8,15  sanch Moysès e banyà-hi son dit  e tený los corns de l’altar entorn. E com 
Lv 8,16 lo sèu qui era sobre las entràmanes  e sobre lo fetge e sobre los ronyons [*]  
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Lv 8,16  las entràmanes e sobre lo fetge  e sobre los ronyons [*] pres Moysès e  
Lv 8,16 e sobre los ronyons [*] pres Moysès  e perfumà la ara. 17 E lo cors e lo cuyro  
Lv 8,17  e perfumà la ara. 17 E lo cors  e lo cuyro e la carn e la femta cremà ab  
Lv 8,17  la ara. 17 E lo cors e lo cuyro  e la carn e la femta cremà ab foch fora  
Lv 8,17  17 E lo cors e lo cuyro e la carn  e la femta cremà ab foch fora las  
Lv 8,18  18 E oferí I ariet en holocaust,  e sobre lo cap de aquell posaren Aron e  
Lv 8,18 sobre lo cap de aquell posaren Aron  e sos fills lurs mans. 19 E degollà aquell 
Lv 8,19  lurs mans. 19 E degollà aquell  e scampà la sanch entorn de l’altar. 20 E 
Lv 8,20  E l’ariet desmembrà per membres,  e lo cap e la frexura e lo sèu mès en lo  
Lv 8,20  desmembrà per membres, e lo cap  e la frexura e lo sèu mès en lo foch, 21  
Lv 8,20  per membres, e lo cap e la frexura  e lo sèu mès en lo foch, 21 levats  
Lv 8,21  21 levats primerament los budells  e los peus, e lo ariet tot ensès sobre l’ 
Lv 8,21 primerament los budells e los peus,  e lo ariet tot ensès sobre l’altar per ço 
Lv 8,22  en consegració dels sacerdots,  e posaren lurs mans sobre lo cap de aquell 
Lv 8,22  mans sobre lo cap de aquell Aron  e sos fills. 23 E com l’hach degollat  
Lv 8,23  Moysès, pres de la sanch de aquell  e tochà la orella de Aron dreta en la  
Lv 8,23  dreta en la strema part d’aquella  e lo polzo de la dreta e semblantment en  
Lv 8,23  d’aquella e lo polzo de la dreta  e semblantment en los peus. 24 E oferí  
Lv 8,24  peus. 24 E oferí atrecí [*] Aron:  e pres de la sanch de l’ariet qui havia  
Lv 8,24  de l’ariet qui havia degollat  e tocà’l[s] en l’estrem de la orella  
Lv 8,24  en l’estrem de la orella dreta  e lo polzo dret de las mans e dels peus, e 
Lv 8,24  dreta e lo polzo dret de las mans  e dels peus, e lo romanent gità sobre l’  
Lv 8,24 polzo dret de las mans e dels peus,  e lo romanent gità sobre l’altar entorn.  
Lv 8,25  sobre 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 budells [*] e  
Lv 8,25  lo grex qui cobre los budells [*]  e los ronyons abdosos e los lombles pres,  
Lv 8,25  budells [*] e los ronyons abdosos  e los lombles pres, e la cama dreta. 26 E  
Lv 8,25 ronyons abdosos e los lombles pres,  e la cama dreta. 26 E pres de la cistella  
Lv 8,26 devant nostro Senyor; pa sens levat  e I bestesa a manera de crespell salgada  
Lv 8,26 a manera de crespell salgada d’oli  e una fogassa aliza posà sobre lo sèu e  
Lv 8,26 una fogassa aliza posà sobre lo sèu  e musclo dret. 27 Tot açò ensemps liurà a  
Lv 8,27  27 Tot açò ensemps liurà a Aron  e a sos fills. Los quals com ho haguéssan  
Lv 8,28  ell ho pres de las mans de aquells  e perfumà sobre lo altar de l’holocaust  
Lv 8,28  per ço car era consegració  e oferta en odor suau de sacrifici a  
Lv 8,29 a nostro Senyor. 29 E pres lo pits,  e alsà 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 sobre Aron e sobre los  
Lv 8,30  scampada, e gità-la sobre Aron  e sobre los vestiments de aquell e sobre  
Lv 8,30  e sobre los vestiments de aquell  e sobre sos fills e sobre lurs vestidures. 
Lv 8,30  de aquell e sobre sos fills  e sobre lurs vestidures. 31 E com hach  
Lv 8,31  31 E com hach santifichats a ells  e lurs vestidures, manà dient a ells:  
Lv 8,31  fora lo tabernacle devant aquell  e menjau-las aquí, e los pans de la  
Lv 8,31  devant aquell e menjau-las aquí,  e los pans de la consegració menjau, los  
Lv 8,31  manà a mi lo Senyor dient: “Aron  e sos fills los menjaran.” 32 E ço que  
Lv 8,32  32 E ço que romandrà de las carns  e del pa, sia cremat al foch. 33 Emperò de 
Lv 8,35 cumplau vostro sacrifici. 35 De die  e de nit estareu en lo tabernacle  
Lv 8,35  las guardes del Senyor Déu [*],  e siau remembrants axí com a mi és manat.  
Lv 9,1 en lo VIIIèn die apellà Moysès Aron  e sos fills e los fills de sos fills e  
Lv 9,1  die apellà Moysès Aron e sos fills  e los fills de sos fills e tots los majors 
Lv 9,1  sos fills e los fills de sos fills  e tots los majors nats d’Irrael, e dix a  
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Lv 9,1  e tots los majors nats d’Irrael,  e dix a Aron: 2 –Pren I vadell fill de bou 
Lv 9,2  I vadell fill de bou per peccat  e I ariet en holocaust, e cascú sia munde  
Lv 9,2  per peccat e I ariet en holocaust,  e cascú sia munde e net, e ofira aquells  
Lv 9,2  en holocaust, e cascú sia munde  e net, e ofira aquells devant nostro  
Lv 9,2 holocaust, e cascú sia munde e net,  e ofira aquells devant nostro Senyor. 3 E  
Lv 9,3 Irrael: “Preneu I cabrit per peccat  e I vadell e I anyell de I any, e sían  
Lv 9,3  I cabrit per peccat e I vadell  e I anyell de I any, e sían sens màcula en 
Lv 9,3  e I vadell e I anyell de I any,  e sían sens màcula en holocaust, 4 lo bou  
Lv 9,4  sens màcula en holocaust, 4 lo bou  e l’ariet per pacificament, e degollau  
Lv 9,4 lo bou e l’ariet per pacificament,  e degollau aquells devant lo Senyor en  
Lv 9,4  lo Senyor en sacrifici de cascú,  e oferreu cèmola mesclada ab oli, car vuy  
Lv 9,6  que manà nostro Senyor que fareu,  e aparrà a vosaltres la glòria d’ell. 7 E 
Lv 9,7 E dix a Aron: –Acoste’t a l’altar  e sacrificha per ton peccat, e ofir lo  
Lv 9,7  altar e sacrificha per ton peccat,  e ofir lo holocaust, e prega per tu e per  
Lv 9,7  ton peccat, e ofir lo holocaust,  e prega per tu e per lo poble, e com  
Lv 9,7 e ofir lo holocaust, e prega per tu  e per lo poble, e com oferràs dons per lo  
Lv 9,7  e prega per tu e per lo poble,  e com oferràs dons per lo poble, aora per  
Lv 9,8 mantinent Aron se acostà a l’altar  e degollà lo vadell per lo ceu peccat, 9  
Lv 9,9  en la qual ell banyà son dit,  e tochà lo corn de l’altar, e gità lo  
Lv 9,9  dit, e tochà lo corn de l’altar,  e gità lo romanent al fonament de aquell.  
Lv 9,10  al fonament de aquell. 10 E lo sèu  e los ronyons e la part del fetge que són  
Lv 9,10  aquell. 10 E lo sèu e los ronyons  e la part del fetge que són per lo peccat  
Lv 9,11  Senyor a Moysès. 11 E la carn  e la pell d’aquell cremà fora las  
Lv 9,12  las albergades. 12 E sacrifichà  e degollà lo holocaust de sacrifici, e sos 
Lv 9,12  degollà lo holocaust de sacrifici,  e sos fills aportaren-li la sanch de  
Lv 9,12  qual ell buydà entorn de l’altar  e dessobre lo holocaust. 13 E aperallaren  
Lv 9,13  depertir ell per membres ab lo cap  e cascun membre oferiren en aquell, e  
Lv 9,13 e cascun membre oferiren en aquell,  e posaren-ho sobre l’altar e cremà-ho 
Lv 9,13  e posaren-ho sobre l’altar  e cremà-ho ab foch, 14 levats  
Lv 9,14  14 levats primerament los budells  e los peus ab aygüe. 15 E oferí-ho per  
Lv 9,15  lo cabrit del sacrifici del poble  e degollà’l e sacrifichà’l axí com lo  
Lv 9,15  sacrifici del poble e degollà’l  e sacrifichà’l axí com lo primer. 16 E  
Lv 9,16 primer. 16 E sacrificà lo holocaust  e féu-ho per son dret. 17 E sacrifichà  
Lv 9,17  17 E sacrifichà la presentalla  e omplí sa palma d’ella e féu-na perfum 
Lv 9,17  e omplí sa palma d’ella  e féu-na perfum sobre la ara estés lo  
Lv 9,18  del matí. 18 E degollà lo bou  e l’ariet en sacrifici pacificable del  
Lv 9,18 en sacrifici pacificable del poble,  e oferiren e aportaren a ell sos fills la  
Lv 9,18  pacificable del poble, e oferiren  e aportaren a ell sos fills la sanch, la  
Lv 9,19  altar entorn. 19 E lo sèu del bou  e la coha de l’ariet e los ronyons ab lo  
Lv 9,19  sèu del bou e la coha de l’ariet  e los ronyons ab lo sèu e la ratella del  
Lv 9,19 de l’ariet e los ronyons ab lo sèu  e la ratella del fetge 20 posaren sobre  
Lv 9,20  fetge 20 posaren sobre los pits;  e com foren cremats en l’altar lo sèu 21  
Lv 9,21  lo sèu 21 ab los pits d’aquells  e las cames dretas, depertí Aron e alsà- 
Lv 9,21  e las cames dretas, depertí Aron  e alsà-ho devant Déu axí com manà  
Lv 9,22  22 E stès las mans devant lo poble  e beneý’ls. E com hach axí complits las  
Lv 9,22 axí complits las ofertas per peccat  e los holocausts pacificables, devallà, 23 
Lv 9,23  pacificables, devallà, 23  e intraren Moysès e Aron en lo tabernacle  
Lv 9,23  devallà, 23 e intraren Moysès  e Aron en lo tabernacle del testimoni, e  
Lv 9,23  en lo tabernacle del testimoni,  e despuxs axiren e beneÿren lo poble. E  
Lv 9,23  del testimoni, e despuxs axiren  e beneÿren lo poble. E aparech la glòria  



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

290 
 

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, loaren a nostro Senyor Déu  e gitaren-se sobre lurs cares. 10,Tit  
Lv 10,1  cares. 10,Tit Capítol X 1 E Nadab  e Abiüd, fills de Aron, prenguéran  
Lv 10,1 fills de Aron, prenguéran encencers  e matéran-hi foch e ancens, e oferiren  
Lv 10,1  encencers e matéran-hi foch  e ancens, e oferiren devant nostro Senyor  
Lv 10,1  e matéran-hi foch e ancens,  e oferiren devant nostro Senyor foch  
Lv 10,2  2 E isqué foch de nostro Senyor  e cremà aquells, e foren morts devant  
Lv 10,2  de nostro Senyor e cremà aquells,  e foren morts devant nostro Senyor. 3 E  
Lv 10,3  en aquells qui s’acosten a mi,  e devant tot lo poble seré glorifichat. E  
Lv 10,4  callà. 4 E apellà Moysès Mizahel  e Etelsephan, fills de Oziel, avoncle d’  
Lv 10,4  fills de Oziel, avoncle d’Aron,  e dix a ells: –Anau e preneu vostres  
Lv 10,4  d’Aron, e dix a ells: –Anau  e preneu vostres frares devant del  
Lv 10,4 vostres frares devant del santuari,  e portau-los fora de las albergades. 5 E 
Lv 10,5  5 E mantinent ells intraren  e prengueren-los axí com gèyan, vestits  
Lv 10,5  gèyan, vestits ab gonellas de li,  e gitaren-los defora axí com los fou  
Lv 10,6  fou manat. 6 E parlà Moysès a Aron  e a Eletzar e a Ytamar, fills d’ell, e  
Lv 10,6 6 E parlà Moysès a Aron e a Eletzar  e a Ytamar, fills d’ell, e dix-los:  
Lv 10,6 a Eletzar e a Ytamar, fills d’ell,  e dix-los: –Vosaltres no tondreu vostros 
Lv 10,6  indignació. E los vostros frares  e totas las cases de Yrrael ploreran sobre 
Lv 10,7  en altre manera parireu,  e lo oli de la santa unció és sobre  
Lv 10,10  hajau ciència de triar entre sant  e no sant, e entre sutze e munde, 11 e  
Lv 10,10  de triar entre sant e no sant,  e entre sutze e munde, 11 e ensenyareu als 
Lv 10,10 entre sant e no sant, e entre sutze  e munde, 11 e ensenyareu als fills d’  
Lv 10,11  no sant, e entre sutze e munde, 11  e ensenyareu als fills d’Yrrael tots los  
Lv 10,12 de Moysès. 12 E parlà Moysès a Aron  e a Eletzar e a Ytamar [*], los quals éran 
Lv 10,12  E parlà Moysès a Aron e a Eletzar  e a Ytamar [*], los quals éran romazos:  
Lv 10,12 romàs de la oferta de nostro Senyor  e menjau aquell sens levat prop de l’  
Lv 10,13 lo en lo loch sant, car dat és a tu  e a tos fills dels sacrificis del Senyor  
Lv 10,14  a mi. 14 E lo pits que és ofert  e la cama qui és depertida menjareu en lo  
Lv 10,14  menjareu en lo loch munde tu  e tos fills e las fillas tuas ab tu, car a 
Lv 10,14  en lo loch munde tu e tos fills  e las fillas tuas ab tu, car a tu e als  
Lv 10,14  e las fillas tuas ab tu, car a tu  e als teus fills són stojades de las  
Lv 10,15  d’Irrael, 15 enaxí que la cama  e lo pits e lo sèu qui crema en l’altar  
Lv 10,15  15 enaxí que la cama e lo pits  e lo sèu qui crema en l’altar sia elevat  
Lv 10,15  en l’altar sia elevat devant Déu,  e pertanyen a tu e a tos fills en lig  
Lv 10,15 elevat devant Déu, e pertanyen a tu  e a tos fills en lig perdurable, axí com  
Lv 10,16 qui era ofert per peccat, trobà’l,  e fou irat contre Aletzar e Aytamar, que  
Lv 10,16 trobà’l, e fou irat contre Aletzar  e Aytamar, que romanguéran fills de Aron,  
Lv 10,16  que romanguéran fills de Aron,  e dix: 17 –Per què no menjau lo sacrifici  
Lv 10,17  loch sant? Car sant dels sants és,  e és dat a vosaltres que aporteu la  
Lv 10,17 aporteu la iniquitat de la moltitut  e que pregueu per aquells devant nostro  
Lv 10,18  la sanch d’aquell a la santadat,  e vosaltres deguéreu menjar aquella en lo  
Lv 10,19  és ofert lo sacrifici per peccat  e lo holocaust devant lo Senyor, e a mi és 
Lv 10,19  e lo holocaust devant lo Senyor,  e a mi és sdevengut axí com tu veus. Com  
Lv 10,19  menjar aquella? E cridaren a mi  e mengé del sacrifici vuy si plau devant  
Lv 11,1 XI 1 E parlà nostro Senyor a Moysès  e Aron dient: 2 –Digau als fills d’  
Lv 11,3  aquell qui ha depertida la ungle  e que remuch menjareu. 4 E qualquequal  
Lv 11,4 menjareu. 4 E qualquequal remuguerà  e haurà ungle, mas no serà fesa, axí com  
Lv 11,4 mas no serà fesa, axí com lo camell  e d’altres, no menjareu de aquella, e  
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Lv 11,4  d’altres, no menjareu de aquella,  e entre las inmundes reputau aquella. 5 »E 
Lv 11,5 aquella. 5 »E lo conill, que remuga  e no ha la ungle fesa, és no nèdeu. 6 »E  
Lv 11,8 8 »Las carns de aquells no menjareu  e lurs calabrines mortas no toqueu, car no 
Lv 11,9 coses que’s nodrexen en las aygües  e són lícites a vosaltres de menjar: tots  
Lv 11,9  menjar: tots aquells qui han ales  e scata, axí en mar com en terra e en  
Lv 11,9  e scata, axí en mar com en terra  e en aygües de flums o en stanys,  
Lv 11,11  11 [*] las lurs carns no mengeu  e los lurs morts no toqueu. 12 Aquells qui 
Lv 11,13 las voletaries que no deveu menjar,  e squivadores són a vosaltres: àguila e  
Lv 11,13 squivadores són a vosaltres: àguila  e falcó e corneya 14 e mirla e voltor  
Lv 11,13  són a vosaltres: àguila e falcó  e corneya 14 e mirla e voltor segons son  
Lv 11,14  àguila e falcó e corneya 14  e mirla e voltor segons son genus, 15 e  
Lv 11,14 àguila e falcó e corneya 14 e mirla  e voltor segons son genus, 15 e tot corp  
Lv 11,15 mirla e voltor segons son genus, 15  e tot corp negre e tot ocell de sa  
Lv 11,15  son genus, 15 e tot corp negre  e tot ocell de sa semblansa, 16 e sturç  
Lv 11,16  e tot ocell de sa semblansa, 16  e sturç [*] e sperver segons son genus, 17 
Lv 11,16  de sa semblansa, 16 e sturç [*]  e sperver segons son genus, 17 e mussol e  
Lv 11,17  [*] e sperver segons son genus, 17  e mussol e òliba, lo duch 18 e’l signe,  
Lv 11,17  segons son genus, 17 e mussol  e òliba, lo duch 18 e’l signe, qui és  
Lv 11,18  17 e mussol e òliba, lo duch 18  e’l signe, qui és ocell gran com àguila,  
Lv 11,18  qui és ocell gran com àguila,  e la ganta 19 e’l flamench e la fotge  
Lv 11,19  gran com àguila, e la ganta 19  e’l flamench e la fotge segons lurs  
Lv 11,19 àguila, e la ganta 19 e’l flamench  e la fotge segons lurs genus, e putpuda e  
Lv 11,19  e la fotge segons lurs genus,  e putpuda e rata pinada. 20 »E totas  
Lv 11,19  fotge segons lurs genus, e putpuda  e rata pinada. 20 »E totas voletaries  
Lv 11,21  E qualquequal irà sobre IIII peus  e haurà longia detràs per què saltarà  
Lv 11,22  axi com és bruc segons son genus,  e attacus e ophiomacus e lagots, cascun d’ 
Lv 11,22 és bruc segons son genus, e attacus  e ophiomacus e lagots, cascun d’aquests  
Lv 11,22  son genus, e attacus e ophiomacus  e lagots, cascun d’aquests segons son  
Lv 11,24  mort de aquellas, serà ensuzat  e serà no nèdeu entrò al vespre. 25 E si  
Lv 11,25  mortas, levarà los vestiments ceus  e serà no nèdeu entrò al sol post. 26 »Tot 
Lv 11,26  ne no remuguerà, serà inmunde,  e qui tocharà aquell serà ensutzat. 27 E  
Lv 11,27 que van ab IIII peus, serà inmunde;  e si algú tocharà lo mort d’aquell, serà  
Lv 11,28  mort, levarà la sua vestimenta  e serà no nèdeu entrò al vespre, car totas 
Lv 11,29 ’s moven en terra, axí com mostela  e rata e talpa e furó, cascú d’aquests  
Lv 11,29  en terra, axí com mostela e rata  e talpa e furó, cascú d’aquests segons  
Lv 11,29  axí com mostela e rata e talpa  e furó, cascú d’aquests segons son genus, 
Lv 11,30  d’aquests segons son genus, 30  e dragó e sergantana e cameleon e luert e  
Lv 11,30  segons son genus, 30 e dragó  e sergantana e cameleon e luert e  
Lv 11,30  son genus, 30 e dragó e sergantana  e cameleon e luert e cocodilus; 31 tots  
Lv 11,30  30 e dragó e sergantana e cameleon  e luert e cocodilus; 31 tots aquests són  
Lv 11,30  e sergantana e cameleon e luert  e cocodilus; 31 tots aquests són no  
Lv 11,31  31 tots aquests són no nèdeus,  e qui tocarà lo mort d’aquells serà no  
Lv 11,32 car serà ensutzade entrò al vespre,  e axí aprés seran mundades. 33 E tot  
Lv 11,33  aquellas haurà stat serà ensutzat,  e per amor de assò deu ésser trenchat. 34  
Lv 11,34  aygüe demunt ells seran no nèdeus,  e tota cose que beureu gequida de tots los 
Lv 11,35  ferros de III peus, sia destrovit  e seran no nèdeus. 36 E las fonts e las  
Lv 11,36  e seran no nèdeus. 36 E las fonts  e las sisternes e tota cose on se ajústan  
Lv 11,36  36 E las fonts e las sisternes  e tota cose on se ajústan las aygües seran 
Lv 11,36 se ajústan las aygües seran mundes,  e si las tocharà neguna de las mortas,  
Lv 11,38  serà donada aygüe sobre la samensa  e aprés serà tochada per mort, aquí matex  
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Lv 11,40  la portarà, lave la sua vestidure  e serà inmunde tro al vespre. 41 »E tot ço 
Lv 11,41  terra sia abominable a vosaltres,  e no hu menjareu en menjar. 42 E  
Lv 11,42 E qualquequal grapona sobre lo pits  e ha molts peus [*], no’n menges, car  
Lv 11,46  46 »Aquesta és la lig dels animals  e de las voletaries e de totas ànimas  
Lv 11,46  dels animals e de las voletaries  e de totas ànimas vivents que’s moven en  
Lv 11,46  vivents que’s moven en las aygües  e graponen en terra, 47 per ço que sapiau  
Lv 11,47  en terra, 47 per ço que sapiau  e conegau las diferències del mon e lo no  
Lv 11,47  e conegau las diferències del mon  e lo no mon, e que sapiau què deveu menjar 
Lv 11,47  diferències del mon e lo no mon,  e que sapiau què deveu menjar e què deveu  
Lv 11,47  mon, e que sapiau què deveu menjar  e què deveu lexar. 12,Tit Capítol XII 1 E  
Lv 12,2 dient: 2 –Parla als fills d’Irrael  e digues a ells: »Fembra que haurà  
Lv 12,3  del departiment de las mèstrues; 3  e en lo die vuytè sia circuncís l’infant. 
Lv 12,4 la sua purifichació per XXXIII [*],  e no toch en neguna cose santa, ni no  
Lv 12,5 entorn lo gitament de las mèstrues,  e starà LXVI dies en la sanch de la sua  
Lv 12,6  I anyell d’un any en holocaust  e I poll de coloma o de tortra per peccat, 
Lv 12,6  porta del tabernacle del testimoni  e donar-ho-ha al sacerdot 7 que ho  
Lv 12,7 7 que ho ofira devant lo Senyor Déu  e prech per aquella, e axí serà mundada  
Lv 12,7  lo Senyor Déu e prech per aquella,  e axí serà mundada del corriment de la  
Lv 12,7  la lig de las †mèstrues† de mascle  e fembre. 8 E si no haurà poder que puga  
Lv 12,8  la un d’ells a fer holocaust  e l’altre per peccat, e preguerà per ella 
Lv 12,8  holocaust e l’altre per peccat,  e preguerà per ella lo sacerdot e axí serà 
Lv 12,8  e preguerà per ella lo sacerdot  e axí serà mundade. 13,Tit Capítol XIII 1  
Lv 13,1  1 E parlà nostro Senyor a Moysès  e Aron dient: 2 –Home en lo qual en sa  
Lv 13,3  color és una spècia de lebrozia,  e majorment si la plaga és en la carn e en 
Lv 13,3 majorment si la plaga és en la carn  e en la conna, plaga és de lebrozia, e  
Lv 13,3  en la conna, plaga és de lebrozia,  e segons l’arbitre d’aquell serà  
Lv 13,4 serà depertit. 4 »Mas si serà luent  e blancha la plaga en la conna e la carn  
Lv 13,4  e blancha la plaga en la conna  e la carn no serà ensathada e la color  
Lv 13,4  conna e la carn no serà ensathada  e la color dels pèls no serà mudade,  
Lv 13,4  mudade, prenga lo sacerdot aquell  e tengue’l enclòs VII dies; 5 e  
Lv 13,5  e tengue’l enclòs VII dies; 5  e concidererà en lo die VIIè, e si veurà  
Lv 13,5  5 e concidererà en lo die VIIè,  e si veurà que la lebrozia no serà  
Lv 13,6 tengue’l enclòs altres VII dies, 6  e en lo VIIè die guard aquell, e si serà  
Lv 13,6  6 e en lo VIIè die guard aquell,  e si serà scuraÿda la lebrozia e no  
Lv 13,6  e si serà scuraÿda la lebrozia  e no crexerà en brotant, munderà a ell,  
Lv 13,6  munderà a ell, car ronya és,  e leverà l’home las suas vestidures, car  
Lv 13,7  haurà vist [*] la lebrozia crexerà  e serà vist labrós, sia tornat al prevere  
Lv 13,8  labrós, sia tornat al prevere 8  e condempnar-l’ha per inmunde, si a ell 
Lv 13,10  hom, amèn-lo hom al sacerdot, 10  e veurà aquell, e com en la conna serà  
Lv 13,10 hom al sacerdot, 10 e veurà aquell,  e com en la conna serà color blancha e los 
Lv 13,10  com en la conna serà color blancha  e los cabells mudats lur color e aquella  
Lv 13,10  e los cabells mudats lur color  e aquella carn serà viva, 11 per lebrozia  
Lv 13,11  condempnarà aquell lo sacerdot,  e no enclourà aquell, car inmunde és ell.  
Lv 13,12  discorrent la lebrozia en la conna  e cobrirà tota la carn del cap tro als  
Lv 13,12  tota la carn del cap tro als peus,  e açò serà a vista dels ulls del prevere,  
Lv 13,13  a vista dels ulls del prevere, 13  e veurà lo prevere que la lebrozia li  
Lv 13,15 lo sacerdot jutgerà ell per inmunde  e serà comptat entre los no nèdeus, car  
Lv 13,16 si altre vegade tornerà en blanchor  e tot l’home cobrirà, 17 concidererà ell  
Lv 13,17  17 concidererà ell lo sacerdot  e triar-l’ha per munde. 18 »E la carn e 
Lv 13,18  -l’ha per munde. 18 »E la carn  e la conna en la qual és nat ulcus e serà  
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Lv 13,18  e la conna en la qual és nat ulcus  e serà sanat, 19 e en lo loch de l’ulcus  
Lv 13,19  qual és nat ulcus e serà sanat, 19  e en lo loch de l’ulcus serà sicatrix  
Lv 13,20  qual veja lo loch de la lebrozia,  e guardarà la carn altre vegade, e los  
Lv 13,20  e guardarà la carn altre vegade,  e los pèls si són tornats en blanchor, e  
Lv 13,20  pèls si són tornats en blanchor,  e si axí és, condempnar-l’ha per la  
Lv 13,21 que no haurà en ella cabell blanch,  e ella no serà pus pregona del cuyre e  
Lv 13,21  ella no serà pus pregona del cuyre  e serà foscha, enclourà ell lo prevere per 
Lv 13,22  ell lo prevere per VII dies; 22  e si entretant sclatarà lo cuyro, porà  
Lv 13,23  porà jutjar aquell per lebrós, 23  e si no’s mourà, ulcus és la cicatrix, e  
Lv 13,23  no’s mourà, ulcus és la cicatrix,  e l’home és munde. 24 »Carn e conna que  
Lv 13,24  e l’home és munde. 24 »Carn  e conna que foch hage tochade e cremade e  
Lv 13,24 »Carn e conna que foch hage tochade  e cremade e la sanadura serà blancha o  
Lv 13,24  que foch hage tochade e cremade  e la sanadura serà blancha o roja, 25  
Lv 13,25 25 concidererà aquella lo sacerdot;  e si en ella és tornat cabell blanch e la  
Lv 13,25  si en ella és tornat cabell blanch  e la vizió pregona més avant d’ell, ço  
Lv 13,26  és, del cuyro, lebrozia és [*]; 26  e si los pèls no seran blanchs ni la plaga 
Lv 13,27  aquell tanchat per VII dies 27 [*]  e sia guardat, e si la conna serà  
Lv 13,27  per VII dies 27 [*] e sia guardat,  e si la conna serà sclatada, lebrozia és;  
Lv 13,28  serà sclatada, lebrozia és; 28  e si starà blancha en son loch, no asats  
Lv 13,28  no asats clara, de cremament és,  e per amor de assò sia mundat, car  
Lv 13,30 que sia pregont més avall del cuyro  e en ell cabells roigs manuts haurà,  
Lv 13,30  ensutzat és, car lebrós és de cap  e de la barba. 31 E si veurà la plaga  
Lv 13,31  la plaga alsada agual de la conna,  e los cabells negres, tenga aquell per VII 
Lv 13,32  tenga aquell per VII dies, 32  e en lo die VIIè jutge-lo, e si veurà  
Lv 13,32  32 e en lo die VIIè jutge-lo,  e si veurà que no sia sclatada e los  
Lv 13,32  lo, e si veurà que no sia sclatada  e los cabells seran en lur color e lo loch 
Lv 13,32  e los cabells seran en lur color  e lo loch de la plaga agual ab la conna,  
Lv 13,33 ’l en altre loch menys de la plaga  e tendrà’l per altres VII dies; 34 e si  
Lv 13,34 e tendrà’l per altres VII dies; 34  e si lo die setè veurà que la plaga stiga  
Lv 13,34  la carn romanent, mundarà aquell,  e com haurà levades ses vestidures serà  
Lv 13,36 sclatarà [*] 36 [*] la plaga uberta  e [*] los cabells mudats, apertament  
Lv 13,37  apertament jutgerà ell inmunde; 37  e si la plaga starà plana e los cabells  
Lv 13,37  37 e si la plaga starà plana  e los cabells negres, porà hom conèxer que 
Lv 13,37  porà hom conèxer que és sanat  e porà pronunciar que l’home és nèdeu. 38 
Lv 13,39  39 jutge aquells lo sacerdot;  e si veurà que la blanchor pendrà en color 
Lv 13,39  mas màcula de color blancha  e l’home és munde. 40 »Hom a qui cauhen  
Lv 13,40  a qui cauhen los cabells del cap  e és calbo, munde és. 41 [*] 42 mas ci en  
Lv 13,43  serà blancha color o roge, 43  e açò veurà lo sacerdot, condampne-lo  
Lv 13,44  home serà tochat de lebrozia  e serà depertit de l’arbitre del  
Lv 13,45  45 haurà se vestimenta depertida  e irà ab lo cap nuu e la vestidura que  
Lv 13,45  depertida e irà ab lo cap nuu  e la vestidura que porterà serà contexta  
Lv 13,45 serà contexta ab lo capiró ensemps,  e clemar-s’ha al sacerdot 46 per  
Lv 13,46  46 per tostemps, car labrós és  e no nèdeu; e aquest habitarà tot sol fora 
Lv 13,46 tostemps, car labrós és e no nèdeu;  e aquest habitarà tot sol fora de las  
Lv 13,47  albergades. 47 »Vestidures de lana  e de li que labrós haurà 48 en stam o sots 
Lv 13,49  per lebrozia serà tenguda  e sia mostrat al sacerdot. 50 Lo qual lo  
Lv 13,51  Lo qual lo tinga per VII dies, 51  e en lo setè die sia guardat: si comenserà 
Lv 13,51  ensutzat serà jutjat 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 cremat ab flama de  
Lv 13,54  54 man hom que sían levades,  e si no’n pot anar, lebrozia és, e tenga  
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Lv 13,54  e si no’n pot anar, lebrozia és,  e tenga aquell per altres VII dies. 55 E  
Lv 13,55  ne lebrozia sclatade, és munde,  e si no és axí, és inmunde, e la sua  
Lv 13,55  munde, e si no és axí, és inmunde,  e la sua vestimenta sia cremada ab foch  
Lv 13,57  serà levade altre vegade [*]; 57  e [*] veurà hom que en las primeras taques 
Lv 13,58 aparrà la lebrozia, sia cremada, 58  e si no hy aparrà la lebrozia, [*] serà  
Lv 13,59  59 »Aquesta és la lig de lebrozia  e del vestiment de lana e de li e de stam  
Lv 13,59 de lebrozia e del vestiment de lana  e de li e de stam e de totas coses sots  
Lv 13,59  e del vestiment de lana e de li  e de stam e de totas coses sots pell, com  
Lv 13,59 vestiment de lana e de li e de stam  e de totas coses sots pell, com se deguen  
Lv 14,3  mundar: »Serà aduyt al prevere, 3  e axirà lo prevere fora la posade, e com  
Lv 14,3  e axirà lo prevere fora la posade,  e com atroberà la lebrozia que serà  
Lv 14,4  los quals són lícits de menjar,  e fust de cedres, vermell e hisop. 5 E  
Lv 14,4  menjar, e fust de cedres, vermell  e hisop. 5 E degoll un dels ocells en un  
Lv 14,6 vaxell de terra sobre aygüe vive, 6  e l’altre ocell pendrà ab lo fust del  
Lv 14,6  ocell pendrà ab lo fust del cedre  e la grana e l’hisop, e tot açò banyarà  
Lv 14,6  ab lo fust del cedre e la grana  e l’hisop, e tot açò banyarà en la sanch  
Lv 14,6  del cedre e la grana e l’hisop,  e tot açò banyarà en la sanch de l’ocell  
Lv 14,7  per ço que de dret sia purgat,  e puxs lex anar lo pardal viu que se’n  
Lv 14,8  raurà’s tots los pèls del cos  e lau-se en aygüe, e com serà purificat  
Lv 14,8  pèls del cos e lau-se en aygüe,  e com serà purificat pot intrar en la  
Lv 14,9 [*] defora la sua tenda VII dies; 9  e en lo die setè rague’s lo cap e la  
Lv 14,9  9 e en lo die setè rague’s lo cap  e la barba [*] e los pèls del cos, e lau- 
Lv 14,9 setè rague’s lo cap e la barba [*]  e los pèls del cos, e lau-se altre  
Lv 14,9  e la barba [*] e los pèls del cos,  e lau-se altre vegada lo cos e las  
Lv 14,9 cos, e lau-se altre vegada lo cos  e las vestidures. 10 »E en lo die vuytè  
Lv 14,10  die vuytè prenga II anyells nèdeus  e una ovella de I any sens tacha e III  
Lv 14,10  e una ovella de I any sens tacha  e III deenes de cèmola en sacrifici, que  
Lv 14,10 sacrifici, que sia mesclada ab oli,  e I cister d’oli. 11 E com lo sacerdot  
Lv 14,11  l’home, stablirà aquell  e totas aquestas coses devant Déu, a la  
Lv 14,12  del tabernacle del testimoni, 12  e pendrà l’anyell e oferrà’l per la  
Lv 14,12  testimoni, 12 e pendrà l’anyell  e oferrà’l per la colpa, e lo cister de  
Lv 14,12 l’anyell e oferrà’l per la colpa,  e lo cister de l’oli, e oferrà totas las  
Lv 14,12  la colpa, e lo cister de l’oli,  e oferrà totas las coses devant Déu. 13 E  
Lv 14,13  la oferta per lo peccat [*],  e enaxí per la colpa al sacerdot pertanyen 
Lv 14,14  que és degollat per la colpa,  e posar-ne-ha en l’estrem de la  
Lv 14,14  d’aquell que deu ésser mundat,  e sobre lo polzo en la mà dreta e del peu, 
Lv 14,14  e sobre lo polzo en la mà dreta  e del peu, 15 e de l’oli del cister metrà 
Lv 14,15  polzo en la mà dreta e del peu, 15  e de l’oli del cister metrà en la sua mà  
Lv 14,16  metrà en la sua mà sinestre, 16  e banyerà lo ceu dit destre en aquell e  
Lv 14,16 banyerà lo ceu dit destre en aquell  e gitar-n’hi-ha VII vegades contra lo 
Lv 14,17  vegades contra lo Senyor Déu, 17  e l’oli que romandrà en la mà buyderà  
Lv 14,17  dreta d’aquell que és mundat  e sobre lo polzo de la mà e del peu dret,  
Lv 14,17 és mundat e sobre lo polzo de la mà  e del peu dret, e sobre la sanch qui és  
Lv 14,17  lo polzo de la mà e del peu dret,  e sobre la sanch qui és scampada per la  
Lv 14,18  qui és scampada per la colpa, 18  e sobre lo cap d’aquell. 19 E pregarà per 
Lv 14,19  19 E pregarà per aquell devant Déu  e ferà lo sacrifici per peccat, e adonchs  
Lv 14,19 Déu e ferà lo sacrifici per peccat,  e adonchs degollarà lo sacrifici de l’  
Lv 14,20  lo sacrifici de l’holocaust, 20  e posarà aquell en l’altar [*], e  
Lv 14,20 20 e posarà aquell en l’altar [*],  e perdonerà sobre aquell lo prevere, e  
Lv 14,20  perdonerà sobre aquell lo prevere,  e serà perdonat e mundat. 21 »E si serà  
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Lv 14,20  aquell lo prevere, e serà perdonat  e mundat. 21 »E si serà pobre e no porà  
Lv 14,21  e mundat. 21 »E si serà pobre  e no porà haver ço que dit és, haja I  
Lv 14,21  ço que prech per ell lo sacerdot,  e la desena part de la cèmola mesclade ab  
Lv 14,21  mesclade ab oli en sacrifici,  e II cisters d’oli, 22 e II tortres o II  
Lv 14,22  sacrifici, e II cisters d’oli, 22  e II tortres o II polls de colom, dels  
Lv 14,22  dels quals sia la un per peccat  e l’altre en holocaust. 23 E ofira aquell 
Lv 14,24  [*] del sacrifici per la colpa  e lo sister de l’oli, e levar-los-ha  
Lv 14,24 per la colpa e lo sister de l’oli,  e levar-los-ha ensemps, 25 e degollarà 
Lv 14,25 oli, e levar-los-ha ensemps, 25  e degollarà l’anyell e de la sanch d’  
Lv 14,25  ensemps, 25 e degollarà l’anyell  e de la sanch d’aquell poserà sobre lo  
Lv 14,25  dreta d’aquell que és mundat  e sobre lo polze dret de la mà e del peu  
Lv 14,25  e sobre lo polze dret de la mà  e del peu dret. 26 E pendrà lo prevere de  
Lv 14,26  lo prevere de l’oli del sister  e posar-n’ha sobre la mà cinestra, 27 e 
Lv 14,27  -n’ha sobre la mà cinestra, 27  e banyar-hi-ha lo ceu dit dret e gitar 
Lv 14,27  e banyar-hi-ha lo ceu dit dret  e gitar-n’ha contre Déu per VII  
Lv 14,28  ha contre Déu per VII vegades, 28  e tochar-n’ha l’estrem de la orella  
Lv 14,28 estrem de la orella dreta d’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 loch de la sanch  
Lv 14,29  que és schampada per la colpa, 29  e lo romanent de l’oli que és en la sua  
Lv 14,30 a perdonar sobre ell devant Déu; 30  e de las tortres e dels colomins oferrà 31 
Lv 14,30 ell devant Déu; 30 e de las tortres  e dels colomins oferrà 31 un per la colpa  
Lv 14,31  colomins oferrà 31 un per la colpa  e altre en holocaust, ab la sua  
Lv 14,33  33 E parlà nostro Senyor a Moysès  e Aron dient: 34 –Com sereu intrats en la  
Lv 14,34  jo deré a vosaltres en possació,  e daré plaga de lebrozia en case de terra  
Lv 14,35  35 vindrà aquell que serà de casa  e fer-ho-ha a saber al prevere e dirà: 
Lv 14,35  e fer-ho-ha a saber al prevere  e dirà: “Enquax plaga de lebrozia és vist  
Lv 14,36 case abans que entre ell en aquella  e que veja si alguna lebrozia serà en  
Lv 14,36  de la cose que en la casa és,  e puxs entre lo prevera en la casa per ço  
Lv 14,37  aquella la plaga verda o vermella  e lur vizió dejús la paret, 38 axirà lo  
Lv 14,38  38 axirà lo prevere de la casa  e tancharà la porta per VII dies; 39 e en  
Lv 14,39  tancharà la porta per VII dies; 39  e en lo setè die tornerà lo prevere en la  
Lv 14,39  die tornerà lo prevere en la casa,  e si veurà la plaga de lebrozia en las  
Lv 14,41  fora la ciutat en loch inmunde, 41  e la casa ferà raura dedins pertot, e ferà 
Lv 14,41 e la casa ferà raura dedins pertot,  e ferà gitar la raedura fore del poble en  
Lv 14,42  fore del poble en loch inmunde, 42  e ferà †fer altres parets† en lo loch de  
Lv 14,42 lo loch de on són levades aquellas,  e ab altre brach ferà axelbar la terra de  
Lv 14,43  que las pedres na seran remogudes  e las parets seran razes e altre crosta hi 
Lv 14,43  remogudes e las parets seran razes  e altre crosta hi serà posade, 44 e com lo 
Lv 14,44  e altre crosta hi serà posade, 44  e com lo sacerdot hi intrerà e veurà que  
Lv 14,44  44 e com lo sacerdot hi intrerà  e veurà que la lebrozia hi serà tornada e  
Lv 14,44  que la lebrozia hi serà tornada  e per las parets seran scampades las  
Lv 14,44  lebrozia és perceverant en aquella  e la casa és inmunde. 45 La qual mantinent 
Lv 14,45  45 La qual mantinent sia destroÿda  e las suas parets e la sua fusta e tota la 
Lv 14,45  sia destroÿda e las suas parets  e la sua fusta e tota la universa pólvora  
Lv 14,45  e las suas parets e la sua fusta  e tota la universa pólvora sia gitada fora 
Lv 14,45  pólvora sia gitada fora la casa  e de la posade en lo loch inmunde. 46 »E  
Lv 14,47  serà inmunde entrò al vespre; 47  e qui mengerà en aquella o hi dormirà,  
Lv 14,48  com lo prevere intrerà en la casa  e veurà la lebrozia depertida de la casa,  
Lv 14,49  de aquella prenga II perdals  e fust de cedre e grana e hysop. 50 E com  
Lv 14,49  prenga II perdals e fust de cedre  e grana e hysop. 50 E com haurà degollat  
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Lv 14,49  II perdals e fust de cedre e grana  e hysop. 50 E com haurà degollat la I  
Lv 14,51  de aquell banyerà lo perdal viu  e lo fust e la grana e l’hisop, e en las  
Lv 14,51  banyerà lo perdal viu e lo fust  e la grana e l’hisop, e en las aygües  
Lv 14,51  lo perdal viu e lo fust e la grana  e l’hisop, e en las aygües vives, e de  
Lv 14,51  e lo fust e la grana e l’hisop,  e en las aygües vives, e de assò  
Lv 14,51  e l’hisop, e en las aygües vives,  e de assò salpuscharà la casa per VII  
Lv 14,52  la casa per VII vegades, 52  e purificharà aquella axí ab la sanch del  
Lv 14,52 del perdal com ab las aygües vives,  e ab lo perdal viu e ab lo fust e ab la  
Lv 14,52  aygües vives, e ab lo perdal viu  e ab lo fust e ab la grana e ab l’hisop.  
Lv 14,52  e ab lo perdal 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 lexat anar  
Lv 14,53  camp desliure, adorerà per la casa  e serà munde per dret. 54 »Aquesta és la  
Lv 14,54 »Aquesta és la lig de tota lebrozia  e de percudiment, 55 de lebrozia en  
Lv 14,55  55 de lebrozia en vestiments  e en cases 56 e en senadures e en rotura  
Lv 14,56  en vestiments e en cases 56  e en senadures e en rotura de carn e de  
Lv 14,56  e en cases 56 e en senadures  e en rotura de carn e de màcula luent e de 
Lv 14,56  e en senadures e en rotura de carn  e de màcula luent e de diverses colors de  
Lv 14,56 en rotura de carn e de màcula luent  e de diverses colors de aquellas 57 ab què 
Lv 15,1  E parlà nostro Senyor Déu a Moysès  e Aron dient: 2 –Parlau als fills d’  
Lv 15,2  2 –Parlau als fills d’Irrael  e digau a ells: »Home que soferà flux de  
Lv 15,3  aquest vici, car tengut ne és,  e en cascun remembrament que hom toch la  
Lv 15,4  la strada en la qual ell dormirà  e en la qual ell ciurà és inmunde. 5 E si  
Lv 15,5  levar-s’ha las vestidures,  e ell, levat ab aygüe, serà no nèdeu entrò 
Lv 15,6  ell levarà las suas vestidures,  e ell [*], serà no nèdeu entrò al vespre.  
Lv 15,7  d’aquell levarà la sua vestidura,  e ell, levat en aygüe, serà inmunde entrò  
Lv 15,10  serà ensutzat entrò al vespre;  e qui portarà alguna cose d’aquelles  
Lv 15,10  aquelles levarà la sua vestidura,  e ell, levat en aygüe, serà no nèdeu entrò 
Lv 15,11 las mans, levarà la sua vestimenta,  e levats ab aygüe, seran no nèdeus entrò  
Lv 15,12  que ell hage tochat sia trenchat,  e si és de fust, sia levat ab aygüe. 13 »E 
Lv 15,13  VII dies aprés la sua mundació,  e levades totas las suas vestidures e  
Lv 15,13 e levades totas las suas vestidures  e encara tot lo cos en aygües vives, serà  
Lv 15,14  pendrà II tortres o II colomins,  e devant Déu ell vindrà a la porta del  
Lv 15,14 porta del tabernacle del testimoni,  e donerà aquells al sacerdot, 15 lo qual  
Lv 15,15  lo qual oferrà la un per lo peccat  e l’altre en holocaust e preguerà per  
Lv 15,15  lo peccat e l’altre en holocaust  e preguerà per aquell devant Déu, e serà  
Lv 15,15  e preguerà per aquell devant Déu,  e serà mundat del flux de la sua sament.  
Lv 15,16  levar-s’ha lo cos tot ab aygüe,  e serà inmunde entrò al vespre. 17 [*] 18  
Lv 15,18  haurà jagut levar-s’ha ab aygüe  e serà no nèdea entrò al vespre. 19 »E  
Lv 15,21  sia no nèdeu entrò al vespre; 21  e lo loch on dormirà o ciurà en los dies  
Lv 15,22 de aquella levarà lo ceu vestiment,  e ell, levat ab aygüe, serà no nèdeu entrò 
Lv 15,23 ·l toch levarà las suas vestidures,  e levat ab aygüe, sera ensutzat entrò al  
Lv 15,24  serà no nèdeu per VII dies,  e en tots los lochs on ell dormirà  
Lv 15,26 com en lo temps de les mèstruas; 26  e lo loch on dormirà e on ciurà serà  
Lv 15,26  mèstruas; 26 e lo loch on dormirà  e on ciurà serà ensutzat, 27 e qui tocharà 
Lv 15,27  e on ciurà serà ensutzat, 27  e qui tocharà a ella levarà la sua  
Lv 15,27  a ella levarà la sua vestimenta,  e ell, levat en aygüe, serà inmunde entrò  
Lv 15,29 VII dies de la sua purifichació, 29  e al VIIIèn die oferrà al sacerdot II  
Lv 15,30  dels quals la u oferrà per peccat  e l’altre en holocaust, e preguerà lo  
Lv 15,30 per peccat e l’altre en holocaust,  e preguerà lo prevera per ella devant Déu  
Lv 15,30  lo prevera per ella devant Déu  e per la mundícia del ceu flux. 31 »E  
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Lv 15,31  d’Irrael que’s guarden de legesa  e que no muyren en lurs letgesas com  
Lv 15,32  han malaltia de flux d’esperma,  e que són ensutsats per jaure ab fembra,  
Lv 15,33  ensutsats per jaure ab fembra, 33  e de aquellas qui han de lur temps e que  
Lv 15,33  e de aquellas qui han de lur temps  e que soferen flux de sanch, e dels hòmens 
Lv 15,33  temps e que soferen flux de sanch,  e dels hòmens que jauhen ab ellas. 16,Tit  
Lv 16,1 de Aron com oferiren lo foch strany  e moriren. 2 E manà nostro Senyor a Moysès 
Lv 16,2  2 E manà nostro Senyor a Moysès  e dix: –Parla a Aron ton frare que no  
Lv 16,2  car jo aparexeré sobre la cuberta  e açò en una nuu. 3 Mas ab açò vendrà Aron 
Lv 16,3  que oferrà I toro per peccat  e I moltó per holocaust, 4 e vista la  
Lv 16,4  peccat e I moltó per holocaust, 4  e vista la gonella de li e bragues de li  
Lv 16,4  4 e vista la gonella de li  e bragues de li per ço que amach ses  
Lv 16,4  li per ço que amach ses vergonyes,  e sinya encara correja de li e una sàvena  
Lv 16,4  e sinya encara correja de li  e una sàvena de li sobre lo cap, car  
Lv 16,5  d’Irrael II cabrits per peccat  e I moltó en holocaust; 6 e quant haurà  
Lv 16,6  peccat e I moltó en holocaust; 6  e quant haurà ofert lo vadell, ell pregarà 
Lv 16,6 ofert lo vadell, ell pregarà per si  e per la casa sua. 7 E ferà star los II  
Lv 16,8  del tabernacle del testimoni, 8  e poserà sorts sobre cascun: un a Déu, e  
Lv 16,8  sorts sobre cascun: un a Déu,  e l’altre a cabrit «na trematran». 9 E  
Lv 16,10  axit en sort a Déu per peccat, 10  e l’altre cabrit, viu poserà devant Déu,  
Lv 16,10  cabrit, viu poserà devant Déu,  e fassa pregàries sobre aquell e lex anar  
Lv 16,10 Déu, e fassa pregàries sobre aquell  e lex anar aquell en lo desert. 11 »E com  
Lv 16,11  »E com açò serà fet, ofira lo toro  e prech per si e per la sua casa, e degoll 
Lv 16,11  fet, ofira lo toro e prech per si  e per la sua casa, e degoll aquell. 12 E  
Lv 16,11  e prech per si e per la sua casa,  e degoll aquell. 12 E prenga l’encencer e 
Lv 16,12  aquell. 12 E prenga l’encencer  e umple’l de las brases de l’altar, e  
Lv 16,12 umple’l de las brases de l’altar,  e tenint-lo en la mà meta-hy timiana e 
Lv 16,12  -lo en la mà meta-hy timiana  e encens, e entra ultre lo vel, ço és,  
Lv 16,12  la mà meta-hy timiana e encens,  e entra ultre lo vel, ço és, ultre la  
Lv 16,13  axí que la neula de aquellas  e la vapor cobre la cuberta qui és sobre  
Lv 16,14  14 E prenga de la sanch del toro  e bany son dit e git-ne VII vegades  
Lv 16,14 de la sanch del toro e bany son dit  e git-ne VII vegades devant Déu devés lo 
Lv 16,16  inmundícies dels fills d’Irrael  e de lurs colpes e de lurs peccats, e  
Lv 16,16  fills d’Irrael e de lurs colpes  e de lurs peccats, e segons tot açò ferà  
Lv 16,16 e de lurs colpes e de lurs peccats,  e segons tot açò ferà en lo tabernacle del 
Lv 16,17 lo santuari per ço que prech per si  e per la casa sua [*]. 18 [*] e portarà la 
Lv 16,18  si e per la casa sua [*]. 18 [*]  e portarà la sanch del toro e del cabrit e 
Lv 16,18  18 [*] e portarà la sanch del toro  e del cabrit e gitarà aquella sobre los  
Lv 16,18  la sanch del toro e del cabrit  e gitarà aquella sobre los corns de aquell 
Lv 16,19  los corns de aquell entorn, 19  e git-ne VII vegades ab lo dit, e  
Lv 16,19  e git-ne VII vegades ab lo dit,  e netegerà ell e santificarà a ell de  
Lv 16,19  vegades ab lo dit, e netegerà ell  e santificarà a ell de totas las  
Lv 16,20  aprés que haurà mundat lo santuari  e lo tabernacle e l’altar, ladonchs ofira 
Lv 16,20  mundat lo santuari e lo tabernacle  e l’altar, ladonchs ofira lo cabrit viu.  
Lv 16,21 las iniquitats dels fills de Yrrael  e totas las colpes e encara tots los  
Lv 16,21  fills de Yrrael e totas las 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 sobre lo  
Lv 16,22 iniquitats lurs en terra solitària,  e serà lexat en lo desert. 23 »E retornerà 
Lv 16,23 Aron en lo tabernacle de testimoni,  e poserà las vestidures que primerament  
Lv 16,23  portava com intrà en lo santuari,  e lexerà-las aquí, 24 e leverà la sua  
Lv 16,24  santuari, e lexerà-las aquí, 24  e leverà la sua carn en lo loch sant, e  
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Lv 16,24 leverà la sua carn en lo loch sant,  e aporteran-li ses vestidures. E com  
Lv 16,24  E com serà axit, aporterà  e oferrà son holocaust e del poble, e  
Lv 16,24  aporterà e oferrà son holocaust  e del poble, e preguerà axí per ci com per 
Lv 16,24 e oferrà son holocaust e del poble,  e preguerà axí per ci com per lo poble. 25 
Lv 16,26  lo cabrit leverà sos vestiments  e son cos en aygüe, e axí entrerà en las  
Lv 16,26  sos vestiments e son cos en aygüe,  e axí entrerà en las albergades. 27 E lo  
Lv 16,27  en las albergades. 27 E lo toro  e lo cabrit que seran degollats per peccat 
Lv 16,27  que seran degollats per peccat  e dels quals és aportada la sanch en lo  
Lv 16,27  aportats fora de las albergades  e seran cremats ab foch, axí las pells com 
Lv 16,27  ab foch, axí las pells com la carn  e los fems ensemps. 28 E qualquequal  
Lv 16,28  açò, leverà la sua vestimenta  e se carn ab aygüe, e axí intrerà en las  
Lv 16,28  sua vestimenta e se carn ab aygüe,  e axí intrerà en las albergades. 29 »E açò 
Lv 16,29  del mes, afligireu vostres ànimas,  e negú no fasse obres, axí lo nediu com lo 
Lv 16,30  car en aquest die és perdó vostre  e encara mundement de tots vostros  
Lv 16,31  31 Lo dissapte é reposament,  e afligireu vostres ànimas a fur de tots  
Lv 16,32  axí com a sacerdot per son pare;  e aporterà vestidura de li e vestidures  
Lv 16,32  pare; e aporterà vestidura de li  e vestidures santas, 33 e perdonerà al  
Lv 16,33  de li e vestidures santas, 33  e perdonerà al santuari e al tabernacle  
Lv 16,33  santas, 33 e perdonerà al santuari  e al tabernacle del testimoni e’ncara a  
Lv 16,33  e al tabernacle del testimoni  e’ncara a l’altar e als sacerdots [*].  
Lv 16,33  del testimoni e’ncara a l’altar  e als sacerdots [*]. 34 »E açò serà a  
Lv 16,34 »E açò serà a vosaltres fur legítim  e perdurable, e per ço que pregueu per los 
Lv 16,34 vosaltres fur legítim e perdurable,  e per ço que pregueu per los fills d’  
Lv 16,34 que pregueu per los fills d’Irrael  e per tots los peccats de aquells una  
Lv 17,2  a Moysès dient: 2 –Digues a Aron  e a sos fills e a tots los fills d’Irrael 
Lv 17,2  2 –Digues a Aron e a sos fills  e a tots los fills d’Irrael e digues-  
Lv 17,2  fills e a tots los fills d’Irrael  e digues-los: Aquesta és la paraula que  
Lv 17,4 la albergade o fore la albergade, 4  e no l’oferrà a la porta del tabernacle  
Lv 17,4  quax axí com qui scampa sanch,  e axí perirà del mig del ceu poble. 5 E  
Lv 17,5 amor d’açò deven oferir sacrificis  e dons los sacerdots dels fills d’Irrael, 
Lv 17,5 porta del tabernacle del testimoni;  e degollen aquellas presentalles  
Lv 17,6  pacificables al Senyor, 6  e scampen los sacerdots la sanch sobre l’ 
Lv 17,6 porta del tabernacle del testimoni,  e perfumen del sèu en odor de suavetat al  
Lv 17,7 Açò serà fur perdurable en aquells,  e aquells que vendran aprés d’ells. 8 »E  
Lv 17,8  dix: Hom de la casa d’Irrael  e dels stranys que palegrinegen ab  
Lv 17,9  que oferrà holocaust o sacrifici 9  e no hu aporterà a la porta del tabernacle 
Lv 17,10  mia faç quantre la ànima de aquell  e scamparé aquella de son poble, 11 car la 
Lv 17,11 la ànima de la carn en la sanch és,  e jo doné aquella a vosaltres sobre l’  
Lv 17,11 ànimas, car la sanch és en la ànima  e perdonerà. 12 E per amor de assò dix als 
Lv 17,13  menjar, scamp la sanch de aquella  e cobre-la ab terra, 14 car la ànima de  
Lv 17,14  la ànima de tota carn és en sanch,  e qualquequal menjarà de aquella serà  
Lv 17,15  estrany, leverà la sua vestimenta  e si matex en aygüe, e serà ensutzat entrò 
Lv 17,15 sua vestimenta e si matex en aygüe,  e serà ensutzat entrò al vespre. E aquesta 
Lv 17,16  car si no leverà la sua vestimenta  e lo cos, ell aporterà la sua iniquitat.  
Lv 18,2 dient: 2 –Parle als fills d’Irrael  e digues a ells: »Jo sóm Senyor Déu  
Lv 18,4  no aneu. 4 Feu los meus judicis  e servau los meus manaments, e anau en  
Lv 18,4  e servau los meus manaments,  e anau en aquells. Yo sóm Déu vostro. 5  
Lv 18,5  vostro. 5 »Guardau las mias ligs  e los meus judicis que fan l’hom viure en 
Lv 18,7  Senyor. 7 »La letgesa de ton pare  e de ta mare no descobriràs, car te mare  
Lv 18,10  vergonya de la filla de tos fills,  e de la néta de la filla, car vergonya tua 
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Lv 18,11  de ton pare, que engendrà ton pare  e és sor tua, no descobriràs. 12 »La  
Lv 18,17 vergonya de la sor de la muller tua  e de la sua filla no descobriràs, de las  
Lv 18,17  vergonya, car carn són de aquells,  e aytal com és no casta. 18 »La sor de ta  
Lv 18,26  ceus. 26 »Guardau los meus furs  e mos juýs, e no fassau neguna de aquestas 
Lv 18,26  »Guardau los meus furs e mos juýs,  e no fassau neguna de aquestas  
Lv 18,27 la terra que foren devant vosaltres  e ensutzaren ella; 28 per la qual cose  
Lv 18,30  30 »Guardau los meus manaments  e no fassau ço que féran aquells qui fóran 
Lv 19,2  la coŀlecció dels fills d’Irrael  e diràs a ells: »Siau sants car jo sóm  
Lv 19,3 »E cascú de vosaltres tema son pare  e sa mare. »E guardau lo meu dissapte, car 
Lv 19,6 vostro sacrifichar a ell sia menjat  e’n l’endemà, e lo que romandrà en lo  
Lv 19,6  a ell sia menjat e’n l’endemà,  e lo que romandrà en lo die terç sia  
Lv 19,7  lo die terç sia cremat ab foch; 7  e si algú mengerà aquella aprés lo segon  
Lv 19,7  lo segon die, serà desobadient  e digne de impietat 8 e portarà la sua  
Lv 19,8  desobadient e digne de impietat 8  e portarà la sua iniquitat, car lo  
Lv 19,10  ans lo lexeràs cullir als pobres  e als palegrins. Jo sóm lo Senyor Déu  
Lv 19,16 ne sias sobre sanch de ton companyó  e de ton proÿsme, car jo sóm Senyor. 17  
Lv 19,20  ne no li serà donada libertat,  e seran abdosos †ajustats†; no deven  
Lv 19,22  del testimoni I moltó, 22  e lo sacerdot aorerà per ella e per la  
Lv 19,22  22 e lo sacerdot aorerà per ella  e per la colpa d’ella devant lo Senyor, e 
Lv 19,22  la colpa d’ella devant lo Senyor,  e serà reconciliada a ell e serà-li  
Lv 19,22  Senyor, e serà reconciliada a ell  e serà-li jaquit son peccat. 23 »Com  
Lv 19,23  entrats en la terra de Canahan  e plantareu en ella arbres portant fruyts, 
Lv 19,23 d’aquells poms que seran germinats  e seran no nèdeus a vosaltres e no  
Lv 19,23  e seran no nèdeus a vosaltres  e no menjareu de aquells. 24 Entrò al  
Lv 19,25 santifichareu loables al Senyor, 25  e en l’any quint menjareu los fruyts  
Lv 19,28 en radon ni raureu vostra barba, 28  e sobre lo mort no tallareu la vostra carn 
Lv 19,29  per tal que la terra no sia sutze  e no sia complida de son peccat. 30  
Lv 19,30 peccat. 30 »Guardau lo meu dissapte  e temeu lo meu santuari. Jo sóm lo Senyor  
Lv 19,31  vostro. 31 »No declineu a imatges  e ab ariolis no requirats, per ço que no  
Lv 19,32  »Devant lo cap chanut te levaràs,  e honra la persona de vells e tem lo  
Lv 19,32  e honra la persona de vells  e tem lo Senyor ton Déu. Jo sóm Senyor. 33 
Lv 19,33  haurà hom strany entre vosaltres  e staran en la vostra terra, quax strany  
Lv 19,36  justae; lo vostro pes, agual; [*]  e lo vostro cister leyal. Jo sóm Senyor  
Lv 19,37 37 »Guardau tots los meus manaments  e tots los universos juýs e feu aquells.  
Lv 19,37 manaments e tots los universos juýs  e feu aquells. Jo sóm lo Senyor Déu  
Lv 20,2  diràs als fills d’Irrael: »[*]  e dels stranys qui habiten en Yrrael, si  
Lv 20,2  la ýdola de Moloch, de mort morrà;  e lo poble de la terra alepiderà aquell, 3 
Lv 20,3  de la terra alepiderà aquell, 3  e jo posaré la mia faç contre ell e  
Lv 20,3 3 e jo posaré la mia faç contre ell  e tallaré aquell del mig de son poble, per 
Lv 20,3  car donà de la sua sament a Moloch  e ha desonrat lo santuari meu e ha  
Lv 20,3  e ha desonrat lo santuari meu  e ha ensutzat lo meu sant nom. 4 E si lo  
Lv 20,4  lo poble de la terra lo sostindrà  e quax en pocha cose tendrà lo meu emperi  
Lv 20,4  en pocha cose tendrà lo meu emperi  e lexeran l’hom aquell que haurà donat de 
Lv 20,4  donat de la sua sament a Moloch  e no volran a ell ociure, 5 jo posaré la  
Lv 20,5  la mia faç sobre l’home aquell  e sobre son parentat, e perseguiré aquell  
Lv 20,5  home aquell e sobre son parentat,  e perseguiré aquell e tots aquells qui  
Lv 20,5  son parentat, e perseguiré aquell  e tots aquells qui concentiran a ell per  
Lv 20,5  per ço que fornicassen ab Moloch,  e tolré-los d’enmig del meu poble. 6 »E 
Lv 20,6  que’s declinerà als devinadors  e als stròlechs e fornicarà ab ells, jo  
Lv 20,6  als devinadors e als stròlechs  e fornicarà ab ells, jo posaré la mia faç  
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Lv 20,6  jo posaré la mia faç contre ella  e auciuré ella del mig del ceu poble. 7  
Lv 20,7 del ceu poble. 7 »Siau santifichats  e siau sants car jo sóm sant, Senyor Déu  
Lv 20,8  8 »Guardau los meus manaments  e feu aquells, car jo sóm lo Senyor Déu  
Lv 20,9  car aquell qui maleyrà son pare  e sa mare, la sanch de aquells sia sobre  
Lv 20,10  muyre per mort lo fornichador  e la adultre. 11 »Qui dormirà ab sa  
Lv 20,11  ab sa madrastre muller de son pare  e descobrirà la vergonya de son pare,  
Lv 20,11 de son pare, muyren de mor abdosos,  e la sanch d’aquells sia sobre ells. 12  
Lv 20,12  car obre fan de gran iniquitat,  e la sanch lur sia sobre ells. 13 »Qui  
Lv 20,13  ab mascle, ço és, que jaurà ab ell  e hi serà concent, muyren de mort e la lur 
Lv 20,13  e hi serà concent, muyren de mort  e la lur sanch sia sobre ells. 14 »Qui  
Lv 20,14  14 »Qui pendrà per muller mare  e filla, fa gran letgesa; sían tots  
Lv 20,15 ab egua o ab ovella, muyre de mort,  e la bèstie ociets. 16 »E fembra que açò  
Lv 20,16  fassa de bèstie, abdosos muyren,  e la lur sanch sia sobre ells. 17 »Qui  
Lv 20,17  sa germana filla de son pare [*],  e veurà la letgeza d’ella e ella la  
Lv 20,17  [*], e veurà la letgeza d’ella  e ella la vergonya d’ell, gran letgeza  
Lv 20,17 la vergonya de sa germana descobrí,  e porteran la lur iniquitat. 18 »Qui jaurà 
Lv 20,18 jaurà ab fembra qui ha de son temps  e descobrirà la sua letgeza e ella  
Lv 20,18  temps e descobrirà la sua letgeza  e ella amostrerà la sanch axí com li ix,  
Lv 20,19  germana de ton pare ne de ta mare,  e qui açò ferà las vergonyas de sa carn  
Lv 20,19  vergonyas de sa carn descobrirà,  e abdosos porteran la lur iniquitat. 20  
Lv 20,20  jaurà ab la muller de son frare  e de son avonclo e descobrirà la vergonya  
Lv 20,20  de son frare e de son avonclo  e descobrirà la vergonya de son parentat,  
Lv 20,20  abdosos porteran la lur iniquitat  e morran menys de infants. 21 »Qui pendrà  
Lv 20,21  de son frare cose no degude fa  e descobre la vergonya de son frare, e per 
Lv 20,21  descobre la vergonya de son frare,  e per ço seran menys de fills. 22 »Guardau 
Lv 20,22 de fills. 22 »Guardau las mias ligs  e los meus juýs e feu aquells per ço que  
Lv 20,22  las mias ligs e los meus juýs  e feu aquells per ço que no us avorrescha  
Lv 20,22  la terra en què deveu intrar  e habitar. 23 No vullau anar en los furs  
Lv 20,24  en haretat, terra fluent de let  e de mel. Jo sóm Senyor Déu vostro, qui he 
Lv 20,25 vosaltres bístie nèdea de no nèdea,  e ocell nèdeu del no nèdeu, per ço que no  
Lv 20,25  ànimas en ovella ni en ocell  e en totas coses que’s moven en terra que 
Lv 20,27  »Hom o fembra qui serà encantador  e haurà spirit de devinar, muyre de mort;  
Lv 21,1  –Parla als sacerots fills de Aron  e digues a ells: »Lo sacerdot no sia  
Lv 21,2  lur vizitar, 2 sinó en los cosins  e en propis, ço és, sobre pare e mare e  
Lv 21,2  e en propis, ço és, sobre pare  e mare e fill e filla e frare 3 e sor  
Lv 21,2 en propis, ço és, sobre pare e mare  e fill e filla e frare 3 e sor verge que  
Lv 21,2  ço és, sobre pare e mare e fill  e filla e frare 3 e sor verge que no és  
Lv 21,2  sobre pare e mare e fill e filla  e frare 3 e sor verge que no és acostada a 
Lv 21,3  e mare e fill e filla e frare 3  e sor verge que no és acostada a marit; 4  
Lv 21,6  6 car sants seran a lur Déu  e no ensutzen lo nom d’ell, e lo perfum  
Lv 21,6  Déu e no ensutzen lo nom d’ell,  e lo perfum del Senyor e’ls pans de lur  
Lv 21,6  nom d’ell, e lo perfum del Senyor  e’ls pans de lur Déu ofiren, e per amor  
Lv 21,6  e’ls pans de lur Déu ofiren,  e per amor d’assò seran sants. 7 »No  
Lv 21,8  és concegrat al Senyor Déu ceu 8  e ofer los pans de proposició. Siau,  
Lv 21,9  de sacerdot serà presa en adulteri  e desonrerà a son pare, sia cremada per  
Lv 21,10  del qual és gitat untament d’oli  e las suas mans són concegrades en ofici  
Lv 21,10  concegrades en ofici de sacerdot  e vestirà las santas vestidures, no  
Lv 21,11  no squins las suas vestidures, 11  e a negun mort no intre de tot en tot;  
Lv 21,11  tot en tot; emperò sobre son pare  e sobre sa mare no serà ensutzat. 12 Ne no 
Lv 21,14  13 »E prenga muller verja, 14  e la vídua e la rebujada e la vil e la  
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Lv 21,14  prenga muller verja, 14 e la vídua  e la rebujada e la vil e la putana no  
Lv 21,14  verja, 14 e la vídua e la rebujada  e la vil e la putana no prenga, mas la  
Lv 21,14  e la vídua e la rebujada e la vil  e la putana no prenga, mas la poncella de  
Lv 21,23  a l’altar, per ço car màcula ha  e no deu menyspresar lo meu santuari. Jo  
Lv 21,24  24 E açò dix Moysès a Aron  e a sos fills e a tots los fills d’  
Lv 21,24 açò dix Moysès a Aron e a sos fills  e a tots los fills d’Irrael, axí com li  
Lv 22,2  a Moysès dient: 2 –Parle a Aron  e als fills d’aquell que’s guarden de  
Lv 22,3  aquellas coses que són concegrades  e que oferiren los fills de Yrrael al  
Lv 22,4  la sament de Aron que serà lebrós  e haurà flux de sperma involuntari, no  
Lv 22,6  6 serà no nèdeu entrò al vespre  e no menjarà de aquellas coses que són  
Lv 22,7  colguerà lo sol, lavors serà nèdeu  e porà menjar de las coses santificades,  
Lv 22,9  ço que no siau sotmesos a peccat  e que no muyrau en lo santuari com haureu  
Lv 22,11  comprerà algú ab son argent,  e aquell qui és nat en la sua casa,  
Lv 22,13  ni de las pormíssias; 13  e si retornerà vídua o rebujade menys d’  
Lv 22,14  que haurà menjat la quinta part,  e don-ho al sacerdot en lo santuari. 15  
Lv 22,18  a Moysès dient: 18 –Parle a Aron  e a sos fills, e diràs a ells e a tots los 
Lv 22,18  18 –Parle a Aron e a sos fills,  e diràs a ells e a tots los fills de  
Lv 22,18  Aron e a sos fills, e diràs a ells  e a tots los fills de Yrrael: »Hom de la  
Lv 22,18  Yrrael: »Hom de la casa d’Irrael  e dels stranys qui habiten entre vosaltres 
Lv 22,18 vosaltres qui oferrà la sua ofarena  e pagarà son vot o de grat oferrà qualque  
Lv 22,20  ovellas o de vostres cabres; 20  e si haurà màcula, no l’oferrets, car no  
Lv 22,21  [*], axí de bous com de ovellas  e de cabres, oferrà-lo menys de màcula  
Lv 22,23  que haja talladas las orellas  e la coha, mas a pagar los vots no podeu  
Lv 22,27 Senyor Déu a Moysès dient: 27 –Bous  e ovellas e cabres, com nats seran, VII  
Lv 22,27  a Moysès dient: 27 –Bous e ovellas  e cabres, com nats seran, VII dies seran  
Lv 22,27  sots las mamellas de lur mare,  e en lo die vuytè d’equí avant seran bons 
Lv 22,28  bons a oferir al Senyor. 28 E bou  e ovella no degollareu en un die ab lurs  
Lv 22,30 30 aquell matex die menjareu aquell  e no’n romandrà gens entrò al matí e’n  
Lv 22,30 e no’n romandrà gens entrò al matí  e’n l’altre die. Jo sóm lo Senyor Déu.  
Lv 23,3  3 »VI dies fareu vostres obres,  e en lo VIIèn die, que és dissapte,  
Lv 23,3  die, que és dissapte, reposareu,  e serà apellat sant. Neguna obre no fareu  
Lv 23,6 és la sollemnitat dels pans alizos,  e menjareu pa alís per VII dies. 7 E lo  
Lv 23,8 foch sacrificis a Déu per VII dies,  e lo die VIIè serà colt e sant, e neguna  
Lv 23,8  VII dies, e lo die VIIè serà colt  e sant, e neguna obra servil no serà feta  
Lv 23,8  e lo die VIIè serà colt e sant,  e neguna obra servil no serà feta en ell.  
Lv 23,10  10 –Parle als fills d’Irrael  e digues a ells: »Com sereu intrats en la  
Lv 23,10 terra la qual jo donaré a vosaltres  e segareu vostra segade, adureu la primera 
Lv 23,11 dissapte lo prevere alcerà la garba  e santificharà aquella, 12 e oferreu en lo 
Lv 23,12 la garba e santificharà aquella, 12  e oferreu en lo die que la garba se alcerà 
Lv 23,13  al Senyor, en odor de suavetat,  e vi atrecí lo quart de I cister. 14 »E pa 
Lv 23,14  lo quart de I cister. 14 »E pa  e granyons ni farines no menjareu entrò  
Lv 23,14  en totas generacions vostres  e en vostres habitacions. 15 »E nombrareu  
Lv 23,16  la setmane cetena, ço és, L dies,  e axí ofarreu sacrificis novells al Senyor 
Lv 23,18  VII anyells sens màcula de I any,  e I vadell del folch, e II moltons, e  
Lv 23,18  de I any, e I vadell del folch,  e II moltons, e seran en holocaust [*] en  
Lv 23,18 e I vadell del folch, e II moltons,  e seran en holocaust [*] en odor de  
Lv 23,19  al Senyor. 19 E oferreu l’anyell  e lo cabrit per lo peccat, e l’anyell de  
Lv 23,19  anyell e lo cabrit per lo peccat,  e l’anyell de l’any en oferta  
Lv 23,21  en totas vostres habitacions  e’n las vostres generacions. 22 »E puxs  
Lv 23,22  mas lexar-les-heu als pobres  e als palegrins cullir, car jo sóm lo  
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Lv 23,24  en remembransa de alegrament  e de cridament, e serà apellat sant. 25  
Lv 23,24  de alegrament e de cridament,  e serà apellat sant. 25 Neguna obre servil 
Lv 23,25  obre servil no fareu en aquell,  e oferreu holocausts al Senyor. 26 E dix  
Lv 23,27  mes setè serà die de perdonansa  e de festivitat, e serà apellat sant, e  
Lv 23,27  die de perdonansa e de festivitat,  e serà apellat sant, e aflegireu vostres  
Lv 23,27 de festivitat, e serà apellat sant,  e aflegireu vostres ànimas en aquell, e  
Lv 23,27 aflegireu vostres ànimas en aquell,  e oferreu holocausts al Senyor. 28 Neguna  
Lv 23,31  fassau neguna obre en aquell die,  e açò serà fur perdurable a vosaltres en  
Lv 23,31  en totas vostres generacions  e en totas vostres habitacions, 32 car  
Lv 23,32  Aflegiu las vostres ànimas,  e en lo VIIIIèn die del mes, del vespre  
Lv 23,34  34 –Parla als fills d’Irrael  e digues-los que en lo XVèn die de  
Lv 23,35  die primer serà apellat festivitat  e santedat, e no fareu neguna obre servil  
Lv 23,35 serà apellat festivitat e santedat,  e no fareu neguna obre servil en aquell.  
Lv 23,36  dies oferreu sacrificis al Senyor,  e lo die VIIIè serà die de reclamament e  
Lv 23,36  die VIIIè serà die de reclamament  e molt sant, e oferreu holocausts a nostro 
Lv 23,36  die de reclamament e molt sant,  e oferreu holocausts a nostro Senyor, e  
Lv 23,36 oferreu holocausts a nostro Senyor,  e açò serà a vosaltres en fur, e no fareu  
Lv 23,36  e açò serà a vosaltres en fur,  e no fareu neguna obre servil en aquell.  
Lv 23,37 Senyor las quals apellareu colents,  e encara santes, e oferreu en aquellas  
Lv 23,37 apellareu colents, e encara santes,  e oferreu en aquellas ofertas al Senyor, e 
Lv 23,37  en aquellas ofertas al Senyor,  e holocausts e presentalles cascun die, 38 
Lv 23,37  ofertas al Senyor, e holocausts  e presentalles cascun die, 38 salvant lo  
Lv 23,38  del Senyor, los dons vostros  e las ofertas per vot e ço que de grat  
Lv 23,38  dons vostros e las ofertas per vot  e ço que de grat donau a nostro Senyor. 39 
Lv 23,39  Senyor per VII dies. Lo die primer  e lo die VIII serà dissapte, ço és, que  
Lv 23,40  die fruyts de arbres molt bells,  e brancha de palmers, e rams de fust que  
Lv 23,40  molt bells, e brancha de palmers,  e rams de fust que haja la fulla spessa, e 
Lv 23,40  de fust que haja la fulla spessa,  e de sàlzer de torrent, e alegrar-vos- 
Lv 23,40  spessa, e de sàlzer de torrent,  e alegrar-vos-heu devant lo Senyor Déu 
Lv 23,42  VII dies habitareu en las cabanes  e colreu la festa per VII dies, e tot  
Lv 23,42  e colreu la festa per VII dies,  e tot linatge qui és Yrrael staran en las  
Lv 24,2 aporten a tu oli de olives molt pur  e luent a ops de inluminar las lànties 3  
Lv 24,3  en lo tabernacle del testimoni,  e Aron pos aquellas devant nostro Senyor,  
Lv 24,3  pos aquellas devant nostro Senyor,  e cremen del vespre entrò al matí, e açò  
Lv 24,3  e cremen del vespre entrò al matí,  e açò serà a vosaltres fur perdurable e en 
Lv 24,3 açò serà a vosaltres fur perdurable  e en vostres generacions. 4 E sobre lo  
Lv 24,5  lo Senyor. 5 »E pendràs cèmola  e couràs d’ella XII pans, cascú de II  
Lv 24,8 dissapte muderàs aquell devant Déu,  e açò és fet manament als fills d’Irrael  
Lv 24,9  9 E aquells pans seran de Aron  e de sos fills per ço que mengen aquells  
Lv 24,10  -se entre los fills d’Irrael,  e barallà’s en las albergades ab un home  
Lv 24,11  l’home lo nom de nostro Senyor  e maldigués aquell, fou amanat a Moysès. E 
Lv 24,14 lo flastomador fora las albergades,  e tots aquells que oÿren dir la flastomia  
Lv 24,14  lurs mans sobre lo cap de aquell,  e alepiden-lo tot lo univerç poble. 15 E 
Lv 24,16  son Déu, aporterà son peccat, 16  e qui maleyrà o flastomarà lo nom de  
Lv 24,16 nostro Senyor Déu, sia mort de mort  e sia opremut ab pedres per tot lo poble,  
Lv 24,17  Senyor, muyre. 17 »E qui ferrà  e ociurà home, muyre de mort; 18 e qui  
Lv 24,18  e ociurà home, muyre de mort; 18  e qui matarà animal, retrà animal per  
Lv 24,23  E Moysès dix totas aquestas coses  e paraules als fills d’Irrael. E  
Lv 24,23  Irrael. E aduguéran aquell defora  e alepidaren-lo. E féran los fills d’  
Lv 25,2 dient: 2 –Parla als fills d’Irrael  e digues a ells: »Com sareu intrats en la  
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Lv 25,3  3 »VI anys sembrareu vostre camp  e VI anys poderàs ta vinya e de grat  
Lv 25,3  camp e VI anys poderàs ta vinya  e de grat germinerà, 4 e lo VIIèn any [*]; 
Lv 25,4  ta vinya e de grat germinerà, 4  e lo VIIèn any [*]; 5 [*] no sechs, ne los 
Lv 25,6  seran a vosaltres en menjar, a tu  e a ton servent e a ta serventa e a ton  
Lv 25,6  en menjar, a tu e a ton servent  e a ta serventa e a ton logater e a l’  
Lv 25,6  tu e a ton servent e a ta serventa  e a ton logater e a l’estrany que  
Lv 25,6  e a ta serventa e a ton logater  e a l’estrany que palegrineja ab tu, 7 e  
Lv 25,7 l’estrany que palegrineja ab tu, 7  e tas bísties e totas tas ovellas que’t  
Lv 25,7  palegrineja ab tu, 7 e tas bísties  e totas tas ovellas que’t nexeran  
Lv 25,9 tots ensemps fan XXXXVIIIIº anys, 9  e feràs cornar la botzina en lo setèn mes, 
Lv 25,10  10 E santifichareu l’any Lè,  e apellar-l’heu Remissió de tots los  
Lv 25,10  l’home tornerà a la sua posseció,  e cascú tornerà a la sua companya, 11 car  
Lv 25,11  11 car l’any és de perdonansa  e any jubileu. E lo Lèn any no sembrareu  
Lv 25,15 l’any jubileu compreràs d’ell, 15  e segons compte dels fruyts vena a tu. 16  
Lv 25,16 jubileu, d’aytant crexerà lo preu,  e d’aytant com menys de temps comptaràs,  
Lv 25,16  d’aytant menys compenseràs,  e lo temps dels fruyts venan a tu. 17  
Lv 25,18  vostre. 18 »Feu los meus manaments  e guardau los meus juýs e compliu aquells, 
Lv 25,18  manaments e guardau los meus juýs  e compliu aquells, per ço que pugau  
Lv 25,19  en la terra sens neguna pahor, 19  e derà la terra son fruyt, dels quals  
Lv 25,19 quals menjareu entrò a sadollament,  e stareu ab fiansa sobre ella. 20 E si  
Lv 25,21  a vosaltres en l’any sizè,  e dar-vos-he tant de blat que bast a  
Lv 25,22  22 E sembrareu en l’any VIIIè  e menjareu del blat vell entrò al novèn  
Lv 25,22  any, fins que venga lo novell,  e menjareu lo vell. 23 »Emperò la terra no 
Lv 25,23 mia és, car vosaltres sou palegrins  e avidedissos en ella, 24 per la qual cose 
Lv 25,25  25 »E si serà aflegit ton frare  e vendrà la sua possació, lo pus proÿsme  
Lv 25,26 pot rembre ço que aquell vendrà; 26  e si no havia proÿsme e porà trobar aquell 
Lv 25,26  vendrà; 26 e si no havia proÿsme  e porà trobar aquell matex preu a rembre- 
Lv 25,27  fruyt de aquell temps com se vané,  e ço que romandrà sia retut al comprador,  
Lv 25,27  romandrà sia retut al comprador,  e aquell lavor en sa possació. 28 E si no  
Lv 25,28  que compre entrò a l’any jubileu;  e en aquell, emperò, totas las vendas sían 
Lv 25,28  totas las vendas sían retudes  e cascú retorn en sa pocessió. 29 »E qui  
Lv 25,30  lo compredor posseyrà aquella,  e aquells que aprés d’ell vendran per  
Lv 25,30  aprés d’ell vendran per tostemps,  e no la porà rembre nelex en l’any  
Lv 25,31 casa serà en vila que no haja murs,  e per dret de camp la vendrà; si abans no  
Lv 25,35 és. 35 »E si serà afeblit ton frare  e vendrà en ta mà com strany o palegrí e  
Lv 25,35  en ta mà com strany o palegrí  e viurà ab tu, 36 no prengues usura d’ell 
Lv 25,39  frare serà tochat de gran pobresa  e per açò ell vendrà si matex a tu, no l’ 
Lv 25,40 serà ab tu entrò en l’any jubileu,  e’ntrò en aquell obrerà ab tu, 41 e aprés 
Lv 25,41  e’ntrò en aquell obrerà ab tu, 41  e aprés axirà de ton poder ab sos infants  
Lv 25,41  axirà de ton poder ab sos infants  e retornerà a son parentat e a la possació 
Lv 25,41  infants e retornerà a son parentat  e a la possació de sos pares; 42 car ells  
Lv 25,42 pares; 42 car ells són mos servents  e jo treguí a ells de terra de Egipte. E  
Lv 25,44 tem lo Senyor ton Déu. 44 »Servents  e serventas sían a vosaltres de las  
Lv 25,45  que són entorn vosaltres, 45  e dels stranys qui palegrinegen entre  
Lv 25,46  E haureu aquells en servents, 46  e per heretatge, transportant en aquells  
Lv 25,46  aquells que aprés d’ells vendran,  e poceyr-los-heu empertostemps. E los  
Lv 25,47 tos frares serà opremut per pobresa  e vendrà si matex a algú dels stranys o  
Lv 25,50  sua venda entrò a l’any jubileu,  e la moneda per la qual serà venut segons  
Lv 25,50  venut segons lo nombre dels anys,  e sia comptat per any segons loguer de  
Lv 25,51  any segons loguer de logater; 51  e si son loguer no basta, ans n’ha a  
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Lv 25,52  més servit tro a l’any jubileu,  e sia-li retut lo preu aytant com haurà  
Lv 26,2  vostre. 2 Guardau lo meu dissapte  e hajau pahor del meu santuari. Jo sóm lo  
Lv 26,3  3 »Si los meus manaments guardau  e fareu aquells, jo us daré pluja en son  
Lv 26,4  jo us daré pluja en son temps, 4  e la terra derà son germinament, e los  
Lv 26,4  4 e la terra derà son germinament,  e los arbres seran complits de fruyts; 5 e 
Lv 26,5  arbres seran complits de fruyts; 5  e atenyeran las messas lo gra, e la terra  
Lv 26,5  5 e atenyeran las messas lo gra,  e la terra serà cuberta de sament, e  
Lv 26,5  e la terra serà cuberta de sament,  e menjareu los vostros pans en  
Lv 26,5  los vostros pans en sadollament,  e menys de por habitareu en la terra  
Lv 26,6 por habitareu en la terra vostra, 6  e daré pau a vosaltres, e dormireu e no  
Lv 26,6  vostra, 6 e daré pau a vosaltres,  e dormireu e no serà qui us despert, e  
Lv 26,6  e daré pau a vosaltres, e dormireu  e no serà qui us despert, e levaré de la  
Lv 26,6  dormireu e no serà qui us despert,  e levaré de la terra vostre malas bísties  
Lv 26,6  de la terra vostre malas bísties  e coltell no passarà los vostros térmens.  
Lv 26,7  7 E encalsareu vostros enamichs,  e cauran a glay devant vosaltres, 8 e V de 
Lv 26,8 e cauran a glay devant vosaltres, 8  e V de vosaltres perceguiran C d’ells, e  
Lv 26,8 de vosaltres perceguiran C d’ells,  e C de vosaltres perseguiran XM dels  
Lv 26,8  perseguiran XM dels stranys,  e cauran vostros enamichs devant vosaltres 
Lv 26,9  a glay. 9 E jo vos guardaré  e fer-vos-he créxer e moltiplicaré-  
Lv 26,9  guardaré e fer-vos-he créxer  e moltiplicaré-us, e fermaré ma  
Lv 26,9  -he créxer e moltiplicaré-us,  e fermaré ma covinensa ab vosaltres, 10 e  
Lv 26,10  ma covinensa ab vosaltres, 10  e menjareu cose vella per vella e novella  
Lv 26,10  10 e menjareu cose vella per vella  e novella per novella, e gitareu las coses 
Lv 26,10  per vella e novella per novella,  e gitareu las coses vellas com  
Lv 26,11  meu tabernacle enmig de vosaltres,  e no avorrirà a vosaltres la mia ànima, 12 
Lv 26,12  a vosaltres la mia ànima, 12  e jo iré entre vosaltres e saré Déu  
Lv 26,12  ànima, 12 e jo iré entre vosaltres  e saré Déu vostro, e vosaltres sereu poble 
Lv 26,12  entre vosaltres e saré Déu vostro,  e vosaltres sereu poble meu, 13 car jo sóm 
Lv 26,13  per ço que no servísseu a ells,  e qui trenquí las cadenas entorn de  
Lv 26,13  las cadenas entorn de vosaltres  e trenquí la brancha del vostro jou e maní 
Lv 26,13 e trenquí la brancha del vostro jou  e maní-vos ab fermatat. 14 »Per la qual  
Lv 26,15  ligs, ne los meus juýs avorrireu  e que no fassau ço que per mi és ordonat,  
Lv 26,15 no fassau ço que per mi és ordonat,  e que enrera torneu la mia covinensa, 16  
Lv 26,16 ardor que scureyrà los vostros ulls  e consumarà las vostres ànimas, e debades  
Lv 26,16  e consumarà las vostres ànimas,  e debades sembrareu vostra sament, car per 
Lv 26,17 posaré la mia faç contre vosaltres,  e sereu consumats devant vostros enamichs, 
Lv 26,17  consumats devant vostros enamichs,  e subjugar-vos-he en aquells que us  
Lv 26,17  vos-he en aquells que us han oy,  e fogireu e negú no us perceguirà. 18 »E  
Lv 26,17 en aquells que us han oy, e fogireu  e negú no us perceguirà. 18 »E si per açò  
Lv 26,19  per rahó de vostros peccats, 19  e per vostra supèrbia e per vostra  
Lv 26,19  peccats, 19 e per vostra supèrbia  e per vostra durícia, e donaré a vosaltres 
Lv 26,19  supèrbia e per vostra durícia,  e donaré a vosaltres cel dur desobre com a 
Lv 26,19  cel dur desobre com a ferro  e la terra d’aram, 20 e tornerà a no-  
Lv 26,20  com a ferro e la terra d’aram, 20  e tornerà a no-res vostra fortsa. E  
Lv 26,22  per rahó de vostros peccats, 22  e trematré a vosaltres bísties salvatges  
Lv 26,22  salvatges que consumeran vosaltres  e vostres bísties, e a poquesa tornerà tot 
Lv 26,22  vosaltres e vostres bísties,  e a poquesa tornerà tot ço del vostro, e  
Lv 26,22  poquesa tornerà tot ço del vostro,  e seran desertas las vias vostres. 23 »E  
Lv 26,24  duresa, 24 jo iré contre vosaltres  e feriré-us per VII vegades per los  
Lv 26,25 vegades per los vostros peccats, 25  e aduré sobre vosaltres spasa brundent  
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Lv 26,25  pestilència enmig de vosaltres,  e liurar-vos-he en mans de vostros  
Lv 26,26  he en mans de vostros enamichs, 26  e puxs trencharé lo bastó del pa vostro  
Lv 26,26  seran en I forn coent los pans  e retran aquells a pes, e menjareu e no us 
Lv 26,26  los pans e retran aquells a pes,  e menjareu e no us sadollareu. 27 »E si  
Lv 26,26  e retran aquells a pes, e menjareu  e no us sadollareu. 27 »E si per açò no m’ 
Lv 26,28 contre vosaltres en furor contràrie  e corregiré vós en VII plagues per rahó de 
Lv 26,29 menjareu las carns de vostros fills  e de vostres fillas. 30 E destroviré  
Lv 26,30  30 E destroviré vostras altesas  e trencharé vostres ymatges, e cauran en  
Lv 26,30  e trencharé vostres ymatges,  e cauran en terra las ymatges de vostres  
Lv 26,30  las ymatges de vostres ýdoles,  e haurà vós en oy la mia ànima, 31 en tant 
Lv 26,31  vostres ciutats tornaré en desert  e feré desert lo vostro santuari axí que  
Lv 26,32  equí avant la odor de suavesa, 32  e destroyré la vostra terra, e metran-s’ 
Lv 26,32  32 e destroyré la vostra terra,  e metran-s’hi vostros enamichs qui  
Lv 26,33 vosaltres scamparé entre las gents,  e trauré aprés vosaltres lo meu cultell, e 
Lv 26,33  aprés vosaltres lo meu cultell,  e serà la vostre terra deserta e vostres  
Lv 26,33  e serà la vostre terra deserta  e vostres ciutats despoblades. 34 »E  
Lv 26,34  a la terra los ceus dissaptes  e tots los dies de la sua solitut, car  
Lv 26,35  sereu 35 en la terra dels hosts;  e reposerà en los dissaptes de la sua  
Lv 26,36  com si éreu encalsats ab glavi,  e cauran no siguent ells negú. 37 E  
Lv 26,38  aturar devant son enamich, 38  e perireu entre las gents, e los stranys  
Lv 26,38  38 e perireu entre las gents,  e los stranys de la terra vos consumeran.  
Lv 26,39  per los peccats de lurs pares  e per los lurs seran aflegits, 40 entrò  
Lv 26,40 entrò que confessen lurs iniquitats  e que’s remembren de lurs mals per la  
Lv 26,40  mals per la falcia que feren a mi  e per ço car anaren contre mi. 41 E per ço 
Lv 26,41  mi. 41 E per ço jo iré contre ells  e aportaré aquells en la terra de lurs  
Lv 26,42  adoreran per la lur impietat, 42  e remembrar-m’he de la mia covinensa la 
Lv 26,42  covinensa la qual afermé ab Abraam  e ab Ysach e ab Jacob, e remembrar-m’he 
Lv 26,42 la qual afermé ab Abraam e ab Ysach  e ab Jacob, e remembrar-m’he de la  
Lv 26,42  ab Abraam e ab Ysach e ab Jacob,  e remembrar-m’he de la terra 43 la qual 
Lv 26,43 complauran a si los dissaptes ceus,  e soferrà soledat per rahó de aquells, e  
Lv 26,43  soledat per rahó de aquells,  e ells pregueran per lurs peccats per ço  
Lv 26,43 ço car haguéran en oy los meus juýs  e menyspresaren las mias ligs per ço  
Lv 26,45  Déu. Aquests són los manaments  e los juýs e las ligs las quals donà  
Lv 26,45  són los manaments e los juýs  e las ligs las quals donà nostro Senyor  
Lv 26,45  donà nostro Senyor Déu entre si  e los fills d’Irrael en lo munt de Sinaý  
Lv 27,2 d’Irrael: »Home que ferà vot a Déu  e obliguerà la sua ànima, donerà lo preu  
Lv 27,4  argent a la masura del santuari; 4  e si és fembra, donerà’n XXX. 5 E si serà 
Lv 27,5 tro a XX, lo mascle derà XX cicles,  e la fembra, X. 6 E si és de I mes tro a V 
Lv 27,6  a V anys, lo mascle derà V cicles,  e la fembra, III. 7 E de XXXX anys amunt,  
Lv 27,7  amunt, lo mascle derà XV cicles,  e la fembra, X. 8 E si seran pobres que no 
Lv 27,8  staran devant lo sacerdot,  e segons que aquell veurà lur poder que  
Lv 27,10  sacrifichade, lo vot serà sant 10  e no ho porà mudar, ço és a saber, bo per  
Lv 27,10 mal per bo, car si ell lo cambiarà,  e aquell que és cambiat e aquell per què  
Lv 27,10  cambiarà, e aquell que és cambiat  e aquell per què és cambiat serà concegrat 
Lv 27,12  12 lo qual jutge si és bo o àvol,  e que axí stablescha lo preu, e ço que ell 
Lv 27,12 àvol, e que axí stablescha lo preu,  e ço que ell dirà, que axí sia. 13 E si  
Lv 27,14 sacerdot aquella si és bona o mala,  e segons lo preu que per aquell serà  
Lv 27,15  quinta part de la stimació demunt  e haurà aquella casa. 16 »E si prometrà  
Lv 27,18  per aytant com porà valer; 18  e si aprés lo jubileu, tornerà lo prevera  
Lv 27,18  romazos entrò en l’any jubileu,  e aminverà del preu. 19 E si aquell volrà  
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Lv 27,19  part de la stimació de la moneda,  e posseyr-l’ha; 20 e si no’l volrà  
Lv 27,20 de la moneda, e posseyr-l’ha; 20  e si no’l volrà rembre, mas que serà a  
Lv 27,21  car santifichad serà a Déu,  e és possació concegrada, e pertany de  
Lv 27,21  a Déu, e és possació concegrada,  e pertany de dret als sacerdots. 22 »Si  
Lv 27,22  sacerdots. 22 »Si camp és comprat  e no de las pocessions mayors, e serà  
Lv 27,22  e no de las pocessions mayors,  e serà santifichat al Senyor, 23 compterà  
Lv 27,23  anys per nombrar entrò al jubileu,  e donerà lo preu aquell que l’havia  
Lv 27,24  que l’havia promès al Senyor, 24  e en lo jubileu tornerà al primer senyor  
Lv 27,24 al primer senyor que l’havia venut  e l’havia hagut en sort de la sua  
Lv 27,27  lo rembrà segons la sua stimació,  e anedescha la quinta part del preu. E si  
Lv 27,29 serà oferta per home, no sia remut;  e si ho és, sia mort per mort. 30 »Tots  
Lv 27,30  de blats com de fruyts, són de Déu  e en aquell són santifichats. 31 E si algú 
Lv 27,32  preu en aquellas dècimes. 32 Bous  e ovellas e cabres que passen sots la  
Lv 27,32 aquellas dècimes. 32 Bous e ovellas  e cabres que passen sots la verga del  
Lv 27,33  algú ho muderà, ço que serà mudat  e ço que’s muderà serà santifichat al  
Lv 27,33  serà santifichat al Senyor Déu  e no’s deu rembre. 34 Aquests són los  
Lv Expl  de la qui és apellat Levítich,  e los jueus lo apéllan Vayacrè.  
Ex 1,5  de la cuxa de Jacob éran LXX.  E Josep era en Egipte. 6 E quant hi foren  
Ex 1,6  éran LXX. E Josep era en Egipte. 6  E quant hi foren [*] ell e sos frares e  
Ex 1,8  fort massa e compliren la terra. 8  E entretant levà’s rey novell sobre  
Ex 1,11  nós e ischa de la terra. 11  E mès sobre ells mestres de obres per ço  
Ex 1,12  a Farahó: Pichon e Ramassès. 12  E com més los opremían, més multiplichaven 
Ex 1,13  més multiplichaven e crexían. 13  E los egipcians havían aÿrats los fills de 
Ex 1,15  e per altres servicis [*]. 15  E dix lo rey de Egipte a las madrinas dels 
Ex 1,17 lo, e si és famella stojau-la. 17  E las madrines teméran a Déu e no féran lo 
Ex 1,18 Egipte, mas selaven los mascles. 18  E lo rey apellà-las e dix: –Què és assò  
Ex 1,19  fer, que los infants stojau? 19  E ellas responguéran: –Las fembres habreas 
Ex 1,22  las madrinas teméran Déu [*]. 22  E manà Farahó a tot lo poble e dix: –Tot  
Ex 2,2  2 qui consabé e parí un fill.  E viu-lo fort bell, e amagà’l III  
Ex 2,4  e posà’l [*] riba del flum. 4  E sa sor stava luny e pensave’s aquesta  
Ex 2,5  luny e pensave’s aquesta cose. 5  E devallava la filla de Farahó per ço que  
Ex 2,5  anaven per mig de la canal.  E quant hach vista la sistella [*], tremès 
Ex 2,6  sirventas e aportaren-le-hy. 6  E obrí-la e viu l’infant que plorava, e 
Ex 2,7  és dels infants dels hebreus. 7  E dix la sor de l’infant: –¿Vòs que  
Ex 2,8  qui puscha nodrir l’infant? 8  E ella respòs: –Vé-hy. E anà la massipa  
Ex 2,8  infant? 8 E ella respòs: –Vé-hy.  E anà la massipa e apellà sa mare. 9 A la  
Ex 2,9 lo’m, e jo dar-t’he ton loguer.  E pres-lo la fembre e nodrí l’infant; e 
Ex 2,11  aygüe l’he pres.» Capítol terç 11  E en aquells dies, pus que fou crescut  
Ex 2,11  frares e viu la aflicció d’ells.  E viu un baró de Egipte qui ferí un dels  
Ex 2,13  -lo e amagà’l en la arena. 13  E isqué l’altre die e viu II hebreus qui  
Ex 2,14  tort per què feria son proÿsme. 14  E ell respòs: –Qui t’ha stablit príncep  
Ex 2,15  «Com és stat açò descubert?» 15  E Farahó dix aquestas paraulas, e volia’l 
Ex 2,16  e asech-se prop un pou. 16  E lo sacerdot de Median havia VII fillas,  
Ex 2,17  abeurar lo bestiar de lur pare. 17  E sobrevinguéran los pastors e gitaren-  
Ex 2,17  los pastors e gitaren-las-na.  E levà’s Moysès e defès las massipas e  
Ex 2,18  massipas e abeurà lur bestiar. 18  E quant foren devant [*] lur pare dix-  
Ex 2,19 vengudas pus tost que no solíau? 19  E diguéran: –Un home de Egipte nos ha  
Ex 2,20  donà a beura a nostras ovellas. 20  E ell dix: –A on és? Per què’l na jaquís  
Ex 2,21  Per què’l na jaquís anar? [*]. 21  E quant fou vengut, jurà Moysès que staria 
Ex 2,21  jurà Moysès que staria ab ell.  E pres Sephorà, filla del sacerdot, per  
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Ex 2,22 dix: «Strany fuy en terra stranya.»  E parí’n altre que apellà Elítzer, e dix: 
Ex 2,23  vina e desliura’m de Farahó.» 23  E aprés molt temps, morí lo rey de Egipte. 
Ex 2,23  molt temps, morí lo rey de Egipte.  E los fills d’Irrael gemagaren per las  
Ex 2,23  per las obras, e cridaren.  E lur crit pujà a nostro Senyor. 24 E oyí  
Ex 2,24 E lur crit pujà a nostro Senyor. 24  E oyí lo gemegament d’ells e rembrà’s de 
Ex 3,1 desliurà’ls. 3,Tit Capítol quart 1  E Moysès paxia las ovellas de Getró son  
Ex 3,2  e vench al munt de [*] Horep. 2  E aparech-li nostro Senyor en flama de  
Ex 3,3  flamajava e no’s cremava. 3  E dix Moysès: «Iré a veura aquesta [*]  
Ex 3,4  què no’s crema la gavarrera.» 4  E viu nostro Senyor que ell ho anava a  
Ex 3,4  e dix-li: –Moysès, Moysès!  E ell dix: –Ací çó. 5 E ell dix-li: –No  
Ex 3,5  Moysès! E ell dix: –Ací çó. 5  E ell dix-li: –No t’hich acostas. Leva  
Ex 3,6  loch en què stàs terra santa és. 6  E dix: –Jo sóm Déu de ton pare, Déu de  
Ex 3,6  e Déu de Ysach e Déu de Jacob.  E Moysès girà’s, car no gosava mirar ves  
Ex 3,7 ’s, car no gosava mirar ves Déu. 7  E dix nostro Senyor: –Jo viu la aflicció  
Ex 3,11  Yrrael, de la terra de Egipte. 11  E dix Moysès a nostro Senyor: –Qui çó jo,  
Ex 3,12  los fills de Yrrael de Egipte? 12  E dix Déu: –Jo seré ab tu, e aquest senyal 
Ex 3,13  en aquest munt a Déu. 13  E dix Moysès a nostre Senyor: –Vet que jo  
Ex 3,14  “Quin nom ha?”, què’ls diré? 14  E dix Déu a Moysès: –Jo [*] qui sóm. [*]  
Ex 3,18  terra en què corre let e mel.” 18  E oyran la tua veu, e intraràs tu e los  
Ex 3,21  d’ells, e puxes lexarà-us. 21  E donaré gràcia en aquest poble devant los 
Ex 4,2  diran: “No t’és aparegut Déu.” 2  E dix-li nostro Senyor: –Què és axò que  
Ex 4,2  –Què és axò que tens en la mà?  E ell respòs: –Verga. 3 E dix-li nostro  
Ex 4,3  en la mà? E ell respòs: –Verga. 3  E dix-li nostro Senyor: –Gita-la en  
Ex 4,3 nostro Senyor: –Gita-la en terra.  E gità-la en terra e tornà serp, axí que 
Ex 4,4 tornà serp, axí que fugia Moysès. 4  E dix nostro Senyor: –Sten ta mà e pren- 
Ex 4,4  ta mà e pren-la per la coha.  E [*] pres-la e tornà bastó. 5 E dix-  
Ex 4,5  E [*] pres-la e tornà bastó. 5  E dix-li: –Per ço que [*] lo Senyor Déu  
Ex 4,6  e Déu de Ysach e Déu de Jacob. 6  E dix [*] nostro Senyor: –Mit la tua mà en 
Ex 4,6  Senyor: –Mit la tua mà en ton si.  E quant le hy hach mesa, tragué-la  
Ex 4,7 -la mazella en semblansa de neu. 7  E dix: –Met-la altre vegada al si. E mès 
Ex 4,7  dix: –Met-la altre vegada al si.  E mès-la-hy, e tragué-la’n altre  
Ex 4,8 vegada, e fou semblant a l’atre. 8  E dix-li: –Si no crèuhan la paraula del  
Ex 4,9  creuran la paraula de l’altre. 9  E si no crèuhan aquests II senyals ni no  
Ex 4,10  del flum gitar serà en sanch. 10  E dix Moysès: –Prec-te, Senyor, per tant 
Ex 4,11 só de la pus embarassada lengüe. 11  E dix nostro Senyor: –Qui féu la bocha de  
Ex 4,13 e ensenyar-t’he què parlaràs. 13  E dix Moysès: –Prec-te, Senyor, que’m  
Ex 4,14  Senyor, que’m dons companya. 14  E fou irat nostro Senyor Déu quantre  
Ex 4,17  e tu seràs ço que a Déu tany. 17  E prin aquesta verga en ta mà en què deus  
Ex 4,18  mà en què deus fer los senyals. 18  E anà-sse’n Moysès e tornà a Getró, son 
Ex 4,18 per ço que veja encara si són vius.  E dix-li Getró: –Vés en pau”. 19 E dix  
Ex 4,19  E dix-li Getró: –Vés en pau”. 19  E dix nostro Senyor a Moysès [*]: –Vés,  
Ex 4,20  morts qui volían la tua ànima. 20  E pres Moysès sa muller e sos fills, e  
Ex 4,21  la verga de Déu en la mà. 21  E dix-li nostro Senyor: –Vé e ratorna en 
Ex 4,21 jo posí en ta mà fes devant Farahó.  E jo endureyré lo seu cor e no lexerà lo  
Ex 4,22 lo seu cor e no lexerà lo poble. 22  E diràs [*]: “Açò diu Déu: Lo meu fill  
Ex 4,24  jo alciuré ton fill primer.” 24  E com ell fos en la carrera [*], acorrech  
Ex 4,25  Senyor e volia’l auciure. 25  E pres Sephorà una pedra aguda e sirconcís 
Ex 4,27 de peccats», per la sircuncizió. 27  E dix nostro Senyor a Aron: –Vé a carrera  
Ex 4,27  –Vé a carrera a Moysès, al desert.  E ell anà allí a carrera al munt de Déu  
Ex 4,28  a carrera al munt de Déu [*]. 28  E comptà Moysès a Aron totas las paraulas  
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Ex 4,29  los senyals que havia manats. 29  E venguéran ensemps e ajustaren tots los  
Ex 4,30  los vells dels fills d’Irrael. 30  E parlà Aron totas las paraulas que nostro 
Ex 5,2  que’m sacrifich al desert.” 2  E ell respòs: –Qui és Senyor, que oja ta  
Ex 5,3  Senyor, ni no lexaré Yrrael. 3  E diguéran: –Lo Déu dels hebreus nos  
Ex 5,4  sdevenga pastilència ni cultell. 4  E dix lo rey de Egipte: –Per què  
Ex 5,5  obres? Anau a vostros càrrechs! 5  E dix Farahó als seus: –Veus que molt és  
Ex 5,6 crexerà, si no’ls feu maltraura. 6  E manà aquell die a sos majorsdòmens [*]:  
Ex 5,10  no enténgan en monsonegaries. 10  E per ço isquéran los seus majorsdòmens  
Ex 5,12  us aminverà res de vostra obre. 12  E fou scampat lo poble per tota la terra  
Ex 5,13 terra de Egipte a cullir pallas. 13  E los majorsdòmens de Egipte aproxulaven- 
Ex 5,14  fèyau quant hom vos dava palla! 14  E ferien lo poble [*] e dèyan: –Per què no 
Ex 5,15  vuy e ayir axí com primerament? 15  E vinguéran los majors dels fills d’  
Ex 5,17  feren a tort los majorsdòmens? 17  E ell respòs: –Vosaltres vos posau e per  
Ex 5,19  fereu tantas teulas com solíau. 19  E com los majors dels fills d’Irrael [*], 
Ex 5,22  cultell per ço que’ns ociés. 22  E tornà Moysès a nostro Senyor e dix:  
Ex 6,1 ’l desliurist? 6,Tit Capítol VII 1  E dix nostro Senyor a Moysès: –Ara veuràs  
Ex 6,2  mà fort los gitaré de lur terra. 2  E parlà nostro Senyor a Moysès e dix-li: 
Ex 6,6  remembrà’m de la mia covinensa. 6  E per ço digues als fills de Yrrael: “Jo  
Ex 6,9 he a posseyr, car jo sóm Senyor.” 9  E comptà Moysès tot açò als fills d’  
Ex 6,10  spirit e per la obra fort dura. 10  E parlà nostro Senyor a Moysès e dix: 11  
Ex 6,12 los fills de Yrrael de sa terra. 12  E respòs Moysès devant nostro Senyor: –Los 
Ex 6,13  no sia circuncís?” Capítol VIII 13  E parlà nostro Senyor a Moysès e Aron [*]  
Ex 6,15  15 Aquests són los fills de Rubèn.  E los fills de Simeon foren: Genuel e  
Ex 6,16  perentiu: Gerson e Cahat e Merarí.  E los anys de Leví foren CXXXVII. 17 Los  
Ex 6,18  Ameran e Ysuar e Efron e Oziel.  E los anys de la vida de Cahat foren  
Ex 6,20  de Leví per lurs companyes. 20  E pres muller Ameran Josabet, sa cozina,  
Ex 6,20  qui li parí Aron e Moysès e Maria.  E foren los anys de Ameran CXXXVII anys.  
Ex 6,21 los anys de Ameran CXXXVII anys. 21  E los fills de Ysuar foren: Enapè e Zacrí  
Ex 6,22  foren: Enapè e Zacrí e Coré. 22  E los fills de Oziel foren: Mizael e  
Ex 6,23  Mizael e Clicipian e Cecrí. 23  E pres Aron muller Elizàbech filla de  
Ex 6,24  e Abaruch e Aletzar e Aytamar. 24  E los fills de Coré: Asir e Halcanà e  
Ex 6,25 són los perentius dels coritans. 25  E Aletzar, fill de Aron, pres muller de  
Ex 6,30 [*] tot ço que Déu los parlà. 30  E dix Moysès devant nostro Senyor: –No sé  
Ex 7,4  maravellas en terra de Egipte. 4  E no us oyran, e matré la mia mà sobre  
Ex 7,6  fills de Yrrael del mig d’ells. 6  E féu Moysès e Aron axí com nostro Senyor  
Ex 7,7  nostro Senyor los havia manat. 7  E era Moysès de LXXX anys e Aron de  
Ex 7,8  LXXXIII quant parlaren a Farahó. 8  E dix nostro Senyor a Moysès e Aron: 9  
Ex 7,10  Farahó”, e tornar-s’ha serp. 10  E intraren Moysès e Aron a Farahó, e féran 
Ex 7,11  e sos servents, e tornà serp. 11  E apellà Farahó los savis e los  
Ex 7,13  Aron devorà los drachs d’ells. 13  E fou endureÿt lo cor de Farahó e no’ls  
Ex 7,19 qui beuran l’aygüe dels flums.” 19  E dix nostro Senyor a Moysès: –Digues  
Ex 7,19 e basses, e tornar-s’han sanch.”  E sia sanch en tota la terra de Egipte,  
Ex 7,20  vaxells de fust com de pedre. 20  E féran Moysès e Aron axí com nostro  
Ex 7,22  en tota la terra de Egipte. 22  E féran tot axí los encantadors dels  
Ex 7,23  nostro Senyor los havia manat. 23  E girà’s e intrà-sse’n en sa casa, e  
Ex 7,24  hy posà son cor aquella vegada. 24  E cavaren los de Egipte entorn del flum  
Ex 7,25  car tota era tornada sanch. 25  E foren complits VII dies despuxes que  
Ex 8,1 flums de Egipte. 8,Tit Capítol XI 1  E dix nostro Senyor a Moysès: –Entra a  
Ex 8,2  lo meu poble que’m sacrifich. 2  E si no’ls vols lexar, jo faré tots los  
Ex 8,5  e del teu poble [*] 4 [*].” 5  E dix nostro Senyor a Moysès: –[*] Stin ta 
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Ex 8,6  sobre tota la terra de Egipte. 6  E Aron stès sa mà sobre totas las aygües  
Ex 8,7 cobriren tota la terra de Egipte. 7  E féran-ho axí los encantadors per lur  
Ex 8,8  sobre tota la terra de Egipte. 8  E apellà Farahó Moysès e Aron e dix-los: 
Ex 8,9  que sacrifich a nostro Senyor. 9  E dix Moysès [*]: –Stablex-ma quant, e  
Ex 8,10  romanguen solament en lo flum. 10  E ell respòs: –Demà. E ell dix: –Segons la 
Ex 8,10 en lo flum. 10 E ell respòs: –Demà.  E ell dix: –Segons la tua paraula feré,  
Ex 8,12  e romandran solament al flum. 12  E pertiren-sa Moysès e Aron de Farahó, e 
Ex 8,13  que havia feta a Farahó. 13  E féu nostro Senyor segons la paraula de  
Ex 8,15  torrents, e podriren la terra. 15  E viu Farahó que donat los era rapòs;  
Ex 8,16  com nostro Senyor havia manat. 16  E dix nostro Senyor a Moysès: –Parla a  
Ex 8,17  en tota la tera de Egipte.” 17  E féran-ho axí; stès Aron la verga que  
Ex 8,18  per tota la terra de Egipte. 18  E los encantadors volguéran-ho fer axí  
Ex 8,18  fóssan moscallons, e no poguéran.  E éran los moscallons axí en los hòmens  
Ex 8,19  los hòmens com en las bísties. 19  E diguéran los encantadors [*]: –Aquest és 
Ex 8,19  és lo Déu del déu de Farahó.  E fou endureÿt lo cor de Farahó e no’ls  
Ex 8,20  com nostro Senyor havia manat. 20  E dix nostro Senyor a Moysès: –Leva’t  
Ex 8,22  de diversos linatges [*]. 22  E feré aquell die maravellas en la terra  
Ex 8,25  terra de tot linatge de moscas. 25  E apellà Farahó Moyès e Aron e dix-los:  
Ex 8,26  al vostre Déu en aquesta terra. 26  E dix Moysès: –No’s pot fer axí; las  
Ex 8,28  axí com nos manà, al desert. 28  E dix Farahó: –Jo lexaré a vosaltres per  
Ex 8,30  poble sacrificar nostro Senyor. 30  E pertí’s Moysès de Farahó e pregà nostro 
Ex 8,31 de Farahó e pregà nostro Senyor. 31  E ell féu segons la sua paraula, e tolch  
Ex 9,1  no lexà anar lo poble. 9,Tit  1  E dix nostro Senyor a Moysès: –Entra a  
Ex 9,2  lo poble meu que’m sacrifich. 2  E si no ho vols fer, 3 la mia mà serà  
Ex 9,5  que tany als fills d’Irrael.” 5  E digas que demà farà nostro Senyor  
Ex 9,7  de Yrrael neguna no’n morí. 7  E tramès-hi Farahó, e no’n trobà neguna 
Ex 9,7  de aquellas que possaÿa Yrrael.  E fou agreujat lo cor de Farahó e no lexà  
Ex 9,8 cor de Farahó e no lexà lo poble. 8  E dix nostro Senyor a Moysès e Aron:  
Ex 9,10  en tota la terra de Egipte. 10  E prenguéran cendra del foch e scamparen- 
Ex 9,11  en las gents e en las bísties. 11  E los encantadors no podien star devant  
Ex 9,12  ells e tota la terra de Egipte. 12  E endureý nostro Senyor lo cor de Farahó e 
Ex 9,13  cor de Farahó e no’ls oý [*]. 13  E parlà nostro Senyor a Moysès e dix-li: 
Ex 9,20  caurà la pedra, tots morran.” 20  E aquell qui tembrà Déu o la paraula de  
Ex 9,22  e las bísties. Capítol XIII 22  E dix nostro Senyor a Moysès: –Stin la tua 
Ex 9,23  pedra en terra de Egipte [*]. 23  E stès Moysès la mà al cel, e nostro  
Ex 9,27  a on éran los fills de Yrrael. 27  E tramès Farahó a Moysès e Aron, e dix:  
Ex 9,29 -he. Vuymés no m’hich stigau. 29  E dix Moysès: –Quant jo axiré de la  
Ex 9,33  no han mal, car tardans éran. 33  E isqué Moysès [*] de la ciutat e stès las 
Ex 10,1  de Moysès. 10,Tit Capítol XIIII 1  E dix nostro Senyor a Moysès: –Entra a  
Ex 10,3 ells, e sapiau que jo sóm Senyor. 3  E intraren Moysès e Aron a Farahó e  
Ex 10,4 mi? Lexa mon poble que sacrifich. 4  E si hy contrastes e no’ls vols lexar  
Ex 10,6  que nasquéran tro al die de vuy.”  E girà’s Farahó e no’ls escoltà. E  
Ex 10,6  E girà’s Farahó e no’ls escoltà.  E venguéran las lagostes sobre Egipte. 7 E 
Ex 10,7  las lagostes sobre Egipte. 7  E vinguéran los hòmens de Egipte a Farahó, 
Ex 10,8  lur. ¿No veus que parex Egipte? 8  E apellaren Moysès e Aron a Farahó, e ell  
Ex 10,9  són aquells qui hy deven anar? 9  E dix Moysès: –Ab nostros fills e ab  
Ex 10,10  és festa del Senyor Déu nostre. 10  E respòs Farahó: –No sia axí, car si lex a 
Ex 10,11  a nostro Senyor, car açò demanes.  E sempre fóran gitats de la cara de  
Ex 10,12  gitats de la cara de Farahó. 12  E dix nostro Senyor a Moysès: –Sten ta mà  
Ex 10,13  romasa en la terra de Egipte. 13  E stès Moysès la verga sobre la terra de  
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Ex 10,16  [*] no hy romàs en tot Egipte. 16  E per ço Farahó cuytà’s e apellà Moysès e 
Ex 10,18  que tolga de mi aquesta mort. 18  E isqué Moysès de devant Farahó, e adorà  
Ex 10,19  Farahó, e adorà nostre Senyor. 19  E lo Senyor Déu aportà un vent fort gran  
Ex 10,20  neguna en la terra de Egipte. 20  E endureý nostro Senyor lo cor de Farahó,  
Ex 10,21  e no lexà los fills de Yrrael. 21  E dix nostro Senyor a Moysès: –Estén la  
Ex 10,22  de Egipte axí que’s palpen. 22  E stès Moysès la sua mà al cel, e fóran  
Ex 10,23  ni’s moch del loch en què era.  E allà on staven los fills d’Irrael havia 
Ex 10,24  los fills d’Irrael havia lum. 24  E apellà Farahó Moysès e Aron e dix: –Anau 
Ex 10,25  infants vagen ab vosaltres. 25  E dix Moysès: –¿Hòstias e holocausts  
Ex 10,27  tro que en aquell loch vingam. 27  E endureý nostro Senyor lo cor de Farahó,  
Ex 10,28  e no’ls volch lexar anar. 28  E dix-li Farahó: –Pertex-te de mi.  
Ex 11,1  la tua cara. 11,Tit Capítol XV 1  E dix nostro Senyor a Moysès: –Encara  
Ex 11,3  al poble devant los egipcians.  E fou Moysès gran home e fort en terra de  
Ex 11,4  de Farahó e devant lo poble. 4  E dix Moysès als fills de Yrrael: –Açò dix 
Ex 11,6  los primers fills del bestiar. 6  E serà gran crit en la terra de Egipte que 
Ex 11,8  egipcians dels fills d’Irrael.” 8  E tots aquests sirvents vendran a mi, e  
Ex 11,8 e tot lo poble qui és sotmès a tu.”  E lavors nós axirem defora. 9 E isqué  
Ex 11,9  tu.” E lavors nós axirem defora. 9  E isqué Moysès devant Farahó molt irat. E  
Ex 11,9  Moysès devant Farahó molt irat.  E dix nostro Senyor a Moysès: –Farahó no  
Ex 11,10  se fan en terra de Egipte. 10  E Moysès e Aron féran totas las maravellas 
Ex 12,1  de sa terra. 12,Tit Capítol XVI 1  E nostro Senyor dix a Moysès e Aron en  
Ex 12,5  púgan bastar a menjar l’anyell. 5  E serà l’anyell sens màcula, mascle, de I 
Ex 12,6  costuma pendreu un cabrit. 6  E stojar-l’heu tro al Xèn die de aquest 
Ex 12,7  dels fills de Yrrael al vespre. 7  E pendran de la sua sanch, e posar-n’  
Ex 12,9  alizos ab letugues salvatges. 9  E no menjareu res cruu ni cuyt en aygüe,  
Ex 12,10  mas la bocha no li trenchareu. 10  E no’n romandrà res tro al matí; e si res 
Ex 12,11  cremar-ho-heu ab foch. 11  E menjar-ho-heu axí: los vostros  
Ex 12,12  “Passament de nostro Senyor”. 12  »E passaré sobre la terra de Egipte [*], e 
Ex 12,13  de Egipte, que jo sóm Senyor. 13  E la sanch serà a vosaltres senyal [*], e  
Ex 12,14 quant feriré la terra de Egipte. 14  E haureu aquest die en remembrament e  
Ex 12,21  statges menjareu lo pa alís. 21  E apellà Moysès los [*] fills de Yrrael e  
Ex 12,24  en vostras casas ne nafrar. 24  E guardareu aquesta paraula qui és en la  
Ex 12,25 a tu e a tos fills per tostemps. 25  E quant intrareu en la terra que nostro  
Ex 12,26  guardareu aquests †clams†. 26  E quant vos diran vostros fills: “Quina  
Ex 12,27  e salvà las nostras cases.”  E lo poble encorbà’s e aorà. 28 E axíran  
Ex 12,28  E lo poble encorbà’s e aorà. 28  E axíran los fills de Yrrael [*] axí com  
Ex 12,29  nostro Senyor a Moysès e Aron. 29  E a la mija nit tots los primers fills en  
Ex 12,30  primers fills de las bísties. 30  E levà’s Farahó de nits, e tots sos  
Ex 12,31  casa en què no hy hagués mort. 31  E apellà Farahó Moysès e Aron [*] e dix- 
Ex 12,33 -ma, 33 e treyeu-los de Egipte.  E cuytava’ls que isqués lo poble de la  
Ex 12,34  yvàs, car deya: «Tots morim!» 34  E aportà lo poble farina ans que hy hagués 
Ex 12,35  e posaven-la sobre lo musclo. 35  E féran los fills d’Irrael axí com nostro 
Ex 12,37  e despullaren los egipcians. 37  E anaren-se’n los fills d’Irrael de  
Ex 12,39  e altre bestiar molt e massa. 39  E comolguéran la farina que havían portada 
Ex 12,42 host de nostro Senyor de Egipte. 42  E aquesta nit dèvan guardar [*] los fills  
Ex 12,43  de Yrrael en lurs generacions. 43  E dix nostro Senyor a Moysès e Aron:  
Ex 12,48  dels fills de Yrrael farà açò. 48  E si negun palegrí vol passar e fer la  
Ex 12,50  [*] lo strany laurador [*]. 50  E feren tots los fills d’Irrael axí com  
Ex 13,1  companyes. 13,Tit Capítol XVII 1  E parlà lo Senyor a Moysès e dix: 2  
Ex 13,3  car totas coses són mias. 3  E dix Moysès al poble: –Remembrau-vos de 
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Ex 13,4 fort, que no mengeu vuy pa levat. 4  E †axit† lo mes de las novellas messas. 5  
Ex 13,8  en tu ne en tots tos térmans. 8  E comptaràs a ton fill aquell die e diràs: 
Ex 13,9  Senyor quant isquem de Egipte.” 9  E serà quax senyal en ta mà e quax  
Ex 13,11  temps stablit, de dies en dies. 11  »E com nostro Senyor te haurà mès en la  
Ex 13,14  de tos fills rembràs ab preu. 14  E quant ta demanarà ton fill, demà o l’  
Ex 13,16  obre volva que sia mascle [*].” 16  E serà quax senyal en ta mà e quax cose  
Ex 13,17  ha trets de Egipte en mà fort. 17  E per ço, quant Farahó hach lexat lo  
Ex 13,18  dessert qui és prop la Mar Roja.  E los fills d’Irrael pujaren armats de la 
Ex 13,19  armats de la terra de Egipte. 19  E aportà Moysès los ossos de Josep ab si,  
Ex 13,20  ossos de aquí ab vosaltres.» 20  E anaren de Sochot e albergaren en Aram,  
Ex 13,21  las darreras parts de la solea. 21  E nostro Senyor anave’ls devant a mostrar 
Ex 13,22  que fos capdell de la lur via. 22  E may no’ls fallí la columpna de núvol de 
Ex 14,1  de Yrrael. 14,Tit Capítol XVIII 1  E parlà nostro Senyor a Moysès e dix: 2  
Ex 14,4 desert e la mar los ha enclozos.” 4  E jo endureyré lo seu cor, e encalsarà-  
Ex 14,4  los egipcians que jo sóm Senyor.  E féran-ho axí. 5 E féu hom a saber a  
Ex 14,5  jo sóm Senyor. E féran-ho axí. 5  E féu hom a saber a Farahó que lo poble  
Ex 14,6  Yrrael que no’ns servís? 6  E pres la sua carreta e tot lo seu poble  
Ex 14,8  e los caps de tota la host. 8  E endureý nostro Senyor lo cor de Farahó,  
Ex 14,9  ells éran-na axits en alta mà. 9  E com los encalsassen los de Egipte,  
Ex 14,10  en Opiroch, quantre Belsafon. 10  E quant los fou prop Farahó e los fills d’ 
Ex 14,13 Egipte que morir en aquest loch. 13  E dix Moysès [*]: –No us vullau tembre, i  
Ex 14,17  Irrael per mig d’ella en sech. 17  E jo endureyré lo cor de Farahó e dels  
Ex 14,19  devant las albergades de Yrrael.  E anava ab ells ensemps una culumpna de  
Ex 14,21  per tot lo temps de la nit. 21  E quant hach stès Moysès la mà sobre la  
Ex 14,21  tota la nit, e tornà-la en sech.  E pertí’s l’aygüe, 22 e entraren los  
Ex 14,23  mur a la una part e a l’altre. 23  E los egipcians qui’ls encalsaven  
Ex 14,24  ells, [*] per mig de la mar. 24  E era ja vengut lo matí, e nostro Senyor  
Ex 14,25  de las carretas e anaren al fons.  E diguéran los egipcians: –Fugiam a  
Ex 14,26  se combat per ell quantre nós. 26  E dix nostro Senyor a Moysès: –Sten la tua 
Ex 14,27  lurs carretas e lus cavallers. 27  E quant hach stesa Moysès la mà quantre la 
Ex 14,29  mar, que I d’ells no’n romàs. 29  E los fills de Yrrael anaven per mig de la 
Ex 14,30 a la part dreta e a la sinestra. 30  E desliurà’ls nostro Senyor de la mà dels 
Ex 15,3  mon pare, e jo axelsar-l’he. 3  E nostro Senyor és axí com a baró  
Ex 15,9  -sa los abís enmig de la mar. 9  E dix lo enamich: «†Per si per aquell†  
Ex 15,10  la mia ànima los auciurà.» 10  E lo teu spirit bufà en la mar e cobrí- 
Ex 15,20 anaren per sech enmig de la mar. 20  E aprés Maria profatitzà, sor de Moysès,  
Ex 15,22  e lo pujador gità en la mar. 22  E aprés pertiren de la Mar Roja e axiren  
Ex 15,22  Roja e axiren al desert de Suris.  E anaren III dies per loch sol, e no  
Ex 15,23  loch sol, e no trobaren aygüe. 23  E vinguéran en Marach, e no podien beura  
Ex 15,24 ’l Marè, que vol dir «Amargor». 24  E murmurà lo poble quantre Moysès e dix:  
Ex 15,25  Moysès e dix: –Què beurem? 25  E ell cridà a nostro Senyor, e nostro  
Ex 15,25 en las aygües tornaren-sa dolsas.  E allí li stablí manaments e judicis, e  
Ex 15,27  car jo sóm Senyor senador teu. 27  E vinguéran en Helim, a on havia XII fonts 
Ex 16,4  ocies tota la moltitut ab fam? 4  E dix nostro Senyor a Moysès: –Jo us  
Ex 16,6 -na al doble més que no solían. 6  E diguéran Moysès e Aron a tots los fills  
Ex 16,8  que haveu murmurat quantre nós? 8  E dix Moysès: –Nostro Senyor vos darà al  
Ex 16,9  murmurament, mas quantre Déu! 9  E dix Moysès a Aron: –Digues a l’  
Ex 16,10  car oÿt ha vostre murmurament.” 10  E com parlàs Aron a tota la companya dels  
Ex 16,11  Senyor aparech en una nuu. 11  E parlà nostro Senyor a Moysès e dix: 12  
Ex 16,13  jo sóm lo Senyor Déu vostre.” 13  E fou fet vespre, e vinguéran tantas de  
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Ex 16,14  blancha entorn de las tendas. 14  E quant hach cubert la cara de la terra,  
Ex 16,15  de gelada sobre la terra. 15  E quant ho haguéran vist los fills de  
Ex 16,15  açò?», car ells no sabían què era.  E dix-los Moysès: –Aquest és lo pa que  
Ex 16,17  qui stan en lo tabernacle [*]. 17  E féran-ho axí los fills de Yrrael e  
Ex 16,19  segons açò que podien menjar. 19  E dix-los Moysès: –Negú de vosaltres no  
Ex 16,20  no n’stoig al sendemà. 20  E no’l creguéran gens, abans na ajustaren 
Ex 16,21  e irà’s Moysès quantre ells. 21  E cullían-na al matí cascú tant com los  
Ex 16,22  doble, II masures per cascun home.  E tots los prínceps vinguérana Moysès e  
Ex 16,24 l’alre stojau-ho tro al matí. 24  E féran-ho axí com havia manat Moysès, e 
Ex 16,25 ·s podrí ni hy fou trobat verma. 25  E dix Moysès: –Menjau vuy aquell, car  
Ex 16,27  e per ço no n’hi trobarà hom. 27  E vench lo setèn die, e isquéran alguns  
Ex 16,28  per cullir e no’n trobaren. 28  E dix nostro Senyor a Moysès: –¿Entrò a  
Ex 16,29 los meus manaments e la mia lig? 29  E dix Moysès al poble: –Vejau que nostro  
Ex 16,31 de son loch al VIIèn die. 30 [*] 31  E apellaren los fills d’Irrael lo seu nom 
Ex 16,32  lo seu tast semblant a [*] mel. 32  E dix Moysès: –Aquesta és la paraula que  
Ex 16,33  quant fos trets de Egipte.” 33  E dix Moysès a Aron: –Prin un vaxell e met 
Ex 16,34  com manà nostro Senyor a Moysès.  E posà-la Aron al tabernacle stojada. 35 
Ex 16,35 -la Aron al tabernacle stojada. 35  E los fills de Yrrael menjaren magna per  
Ex 16,36  las pertides de Canahan. 36  E gòmor, ço és, una de aquellas masuras,  
Ex 17,2  no havia aygüe a beura al poble. 2  E barallà’s lo poble ab Moysès e dix:  
Ex 17,2  e dix: –Done’ns aygüe que begam!  E respòs Moysès: –Per què us barallau ab  
Ex 17,3  Per què temptau a nostro Senyor? 3  E hagué alí lo poble set per fretura d’  
Ex 17,4  fills e a nostro bestiar de set? 4  E cridà Moysès a nostro Senyor e dix: –Què 
Ex 17,5  –Què faré en aquest poble [*]? 5  E dix nostro Senyor a Moysès: –Vé devant  
Ex 17,6  axirà’n aygüe que beurà lo poble.  E féu-ho Moysès axí devant los vells de  
Ex 17,8  «¿És nostro Senyor ab nós o no?» 8  E vench Amalech e combaté’s quantre  
Ex 17,9  ’s quantre Yrrael en Refizim. 9  E dix Moysès a Josuè: –Tria barons e ix a  
Ex 17,10  la verga de Déu en la mia mà. 10  E féu Josuè axí com a ell havia manat  
Ex 17,10  com a ell havia manat Moysès [*].  E Moysès e Aron [*] pujaren sobre la sima  
Ex 17,11  pujaren sobre la sima del munt. 11  E quant Moysès levava las mans, vensia  
Ex 17,12 poch las baxava, Amalech vensia. 12  E las mans de Moysès éran faxugues e  
Ex 17,13  tro que lo sol se colgà. 13  E Josuè encalsà Amalech e lo seu poble ab  
Ex 17,14 Amalech e lo seu poble ab spasa. 14  E dix nostro Senyor a Moysès: –Scriu açò  
Ex 17,15 mamòria de Amalech dejús lo cel. 15  E edifichà Moysès altar a nostro Senyor, e 
Ex 18,5  ha desliurat de glay de Farahó». 5  E vench Getró, sogre de Moysès, e sos  
Ex 18,7  muller e II fills teus ab ella. 7  E ell isqué a carrera a son sogre, [*] e  
Ex 18,7  un a l’altre ab paraules de pau.  E quant fou intrat en la tenda, 8 comptà  
Ex 18,9  los havia desliurats e alegrats. 9  E alegrà’s Getró de tots los béns que Déu 
Ex 18,12  havia stat quantre ells. 12  E oferí Getró, lo sogre de Moysès,  
Ex 18,12 Moysès, holocausts a nostro Senyor.  E aparellaren Aron e tots los vells de  
Ex 18,13  que menjassen pa devant Déu. 13  E en l’altre jorn sech Moysès que jutjàs  
Ex 18,14  Moysès del matí tro al vespre. 14  E quant ho hach vist son sogre, ço que  
Ex 18,14  –Què és açò que fas en lo poble?  E per què seus sol e tot lo poble te spera 
Ex 18,15  spera del matí entrò al vespre? 15  E respòs-li Moysès: –Lo poble ve a mi  
Ex 18,17  de Déu e las suas ligs. 17  E ell respòs: –No fas bona cose. 18 De  
Ex 18,24 -s’ha axí en pau en sos lochs. 24  E quant açò hach oÿt Moysès, féu tot ço  
Ex 18,27  solament las leugeras coses. 27  E lexà’n anar Getró, son sogre, [*] en la 
Ex 19,1  sua terra. 19,Tit Capítol XXIIII 1  E al tercer mes quant fou axit Yrrael de  
Ex 19,3  sas tendas de la regió del munt. 3  E Moysès pujà a Déu, e nostro Senyor  
Ex 19,7 que parlaràs als fills de Yrrael. 7  E vench Moysès e apellà los majors del  
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Ex 19,8  que nostro Senyor ha manat farem.  E quant hach comptat a nostro Senyor  
Ex 19,9 tu e que creguen a tu per tostemps.  E féu a saber Moysès las paraulas del  
Ex 19,12 lo poble sobre lo munt de Sinaý. 12  E stabliràs térmans al poble entorn e  
Ex 19,13  e sia bístie o home no viurà.”  E quant comenserà a cridar en lo corn,  
Ex 19,14  lo corn, adonchs pugen al munt. 14  E devallà Moysès del munt al poble e  
Ex 19,14  del munt al poble e santificà’l.  E quant haguéran levats lurs vestiments 15 
Ex 19,16 no us acosteu a vostres mullers. 16  E era ja vengut lo terç die e lo jorn se  
Ex 19,17 poble qui era en las albergades. 17  E quant los hach amenat Moysès devant Déu  
Ex 19,18  al peu del munt de Sinaý. 18  E fumava per ço com nostro Senyor hi era  
Ex 19,19 so del corn a poch a poch en major.  E Moysès parlava e nostro Senyor li  
Ex 19,20  e nostro Senyor li responia. 20  E devallà nostro Senyor sobre lo munt [*]  
Ex 19,23  per ço que no’ls fira. 23  E dix Moysès a nostro Senyor: –No porà  
Ex 19,24  lo munt e santificha’ls.” 24  E dix-li nostro Senyor: –Vé e devalla, e 
Ex 19,25  ço que per ventura no’ls ocia. 25  E devallà Moysès al poble e comptà’ls-  
Ex 20,1 ’ls-ho tot. 20,Tit Capítol XXV 1  E parlà nostro Senyor totas aquestas coses 
Ex 20,7 [*] e guarden los meus manaments. 7  »E no pendràs lo nom del teu Déu en va,  
Ex 20,18  ni l’aze, no res que ell haja. 18  E tot lo poble oÿa los trons e los lamps e 
Ex 20,19  e spaordits stiguéran de luny. 19  E diguéran a Moysès: –Parla tu a nós, e  
Ex 20,20  ço que per ventura no muyram. 20  E dix Moysès al poble: –No us vullau  
Ex 20,21 fos en vosaltres e no peccàsseu. 21  E stech lo poble luny, e Moysès acostà’s  
Ex 20,22  la calija on era nostro Senyor. 22  E dix nostro Senyor a Moysès: –Açò diràs  
Ex 20,25  vendré a tu e beneyr-t’he. 25  »E si fas altar de pedre, no’l ma  
Ex 21,4  muller, la muller axirà ensemps. 4  E si nostro Senyor li donà muller e li  
Ex 21,5  e ell axirà ab son vestir. 5  E si diu lo servent: “Jo am mon senyor e  
Ex 21,9  a strany poble si la menyspresa. 9  E si la sposa a son poble, fer-li-ha  
Ex 21,12 no fa, axirà de grat sens haver. 12  »E qui ferirà home que’l vulla auciure,  
Ex 21,13  que’l vulla auciure, muyra. 13  E aquell qui no l’haurà aguaytat mas de  
Ex 21,14  loch hon dega fugir e scapar. 14  E si algú sientment auciurà son proÿsme  
Ex 21,15 mon altar lo arrencaràs e morrà. 15  E qui ferirà son pare o sa mare, muyra de  
Ex 21,16  pare o sa mare, muyra de mort. 16  E qui furtarà home e’l vendrà a son  
Ex 21,17  a son proÿsma [*], sia mort. 17  E qui flastomarà son pare [*], sia mort.  
Ex 21,18  son pare [*], sia mort. 18  »E si II hòmens se barellaran e la un fér  
Ex 21,20 que en aquell temps hauria feta. 20  »E qui ferirà son servent o sa serventa ab 
Ex 21,22 haurà pena, car haver és d’ell. 22  »E si los hòmens sa barallaran e negun  
Ex 21,23  fembra e los àrbitres jutgeran. 23  E si mor, retrà ànima per ànima, 24 ull  
Ex 21,26  per nafra, blavura per blavura. 26  »E si ferrà negú son servent o serventa e  
Ex 21,28  matex los lexerà anar franchs. 28  »E si lo bou ab son corn ferirà home o  
Ex 21,29  lo senyor del bou no haurà mal. 29  E si lo bou haurà acostumat de ferir, d’  
Ex 21,31  sa vida ço que hom li demanarà. 31  E si fer en lo corn fill ni filla, haurà  
Ex 21,32 filla, haurà semblant centènsia. 32  E si és vell servent o serventa, darà XXX  
Ex 21,33  e lo bou serà mort ab pedres. 33  E si negú obre sija o cisterna e no la  
Ex 21,35  e ço qui hy morrà serà seu. 35  E si bou strany nafre a l’altre e aquell  
Ex 21,36 lo preu en si e lo cos del mort. 36  E si sabia que lo bou fos feridor ab corn  
Ex 22,1 cos entrega. 22,Tit Capítol XXVII 1  E si negú furta bou o ovella e la auciu o  
Ex 22,2  per I, e IIII ovellas, per una. 2  E si és ladre qui trench casa de nits e hy 
Ex 22,3  sol sia axit, fa homey, ell morrà.  E si no ha què reta per lo ledronici, serà 
Ex 22,4  per lo ledronici, serà venut. 4  E si hom li troba ço que ha furtat [*], o  
Ex 22,5  o ovella, al doble ho smenarà. 5  E si negú fa mal en camp o en vinya e hy  
Ex 22,6  camp o en vinya smanerà lo dan. 6  »E si foch ix e crema los blats, aquells  
Ex 22,7  lo dan que lo foch haurà fet. 7  »E si negú comana haver a son amich o  
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Ex 22,10 doble ho smaneran a lur proÿsme. 10  »E si algú comana a son proÿsme bou o aze  
Ex 22,12 ell no serà costret que ho reta. 12  E si hom li ho ha tolt per ladronici,  
Ex 22,13  retrà lo dan al senyor. 13  E si porta cose menjada de bístia, aquell  
Ex 22,15  sia, serà costret que ho reta. 15  E si lo senyor serà present, no ho  
Ex 22,16  majorment si hu havia logat. 16  »E si negú engana fembra verge qui encara  
Ex 22,17 axovar e pendrà-la per muller. 17  E si lo pare de la verja no la hy vol dar, 
Ex 22,19  feran no soferràs que visquen. 19  »E qui jaurà ab bístia, de mort morrà. 20  
Ex 22,20  jaurà ab bístia, de mort morrà. 20  »E qui sacrificarà los déus stranys, sinó  
Ex 22,25 vídues, e vostros fills pobills. 25  »E si dónes diners o préstich al meu poble 
Ex 22,26  ni l’opembràs ab usures. 26  »E si prens panyora de ton proÿsme son  
Ex 23,6  iràs, mas levar-l’has ab ell. 6  »E no t’abaxaràs al judici del pobre. 7 A 
Ex 23,9  e gíran las paraulas dels justs. 9  »E ab palagrí no seràs trist, car  
Ex 23,10  palagrins en terra de Egipte. 10  »E VI anys sembraràs ta terra e ajustaràs  
Ex 23,11  -ho-han las bísties del camp.  E axí hu feràs en la vinya e al teu  
Ex 23,13  13 »Tot ço que us he dit guardau.  E no jurareu per lo nom dels déus stranys  
Ex 23,15  del mes [*] quant axís de Egipte.  E no aparràs devant mi buyt. 16 »E la  
Ex 23,16  E no aparràs devant mi buyt. 16  »E la festa del mes de la tua obra primera 
Ex 23,16  obra primera que salveràs al camp.  »E la festa primera a la axida de l’any,  
Ex 23,19  de la tua festa tro al matí. 19  E las promíssias dels blats de la tua casa 
Ex 23,19  en casa del Senyor Déu teu.  »E no couràs cabrit ab let de sa mare. 20  
Ex 23,25  e trencharàs las ymatges. 25  E servireu a nostro Senyor Déu, que jo  
Ex 23,31 sies crescut e tingues la terra. 31  »E posaré tos térmans de la Mar Roja entrò 
Ex 23,31  e del desert entrò al flum.  E liuraré en vostras mans los habitadors  
Ex 24,1  scàndol. 24,Tit Capítol XXVIIIIº 1  E a Moysès dix así matex: –Munta a Déu tu  
Ex 24,2 dels encians, e adorareu de luny. 2  E sol Moysès muntà a Déu, e aquells no s’ 
Ex 24,3  ni lo poble no muntà ab ell. 3  E adonchs vench Moysès e retornà al poble  
Ex 24,4 –Tots los manaments de Déu farem. 4  E Moysès scriví totas las paraulas de Déu, 
Ex 24,5  títols hi mès per los XII trips. 5  E manà als jóvens dels trips e ells  
Ex 24,6  passífiques, ço és, XII vadells. 6  E Moysès pres †las ventrades† de la part  
Ex 24,7 e l’altre scampà sobre l’altar. 7  E pres la carta de la covinensa e legí-  
Ex 24,8  parlat, e serem obedients a ell. 8  E pres la sanch e scampà-la sobre lo  
Ex 24,9  sobre totas las tuas paraulas. 9  E pujaren Moysès e Aron e Nadap e Abiüd e  
Ex 24,12  Déu e menjaren e beguéran. 12  E dix nostro Senyor a Moysès: –Puja a mi  
Ex 24,13 ·ls ensenys als fills de Yrrael. 13  E levaren-se Moysès e Josuè son  
Ex 24,15 carela hi ha, aduyts-la a ell. 15  E quant fou pujat Moysès, cobrí lo munt  
Ex 24,17  apellà’l del mig de la calija. 17  E era la ballesa de la glòria de nostro  
Ex 24,18 munt devant los fills de Yrrael. 18  E intrà Moysès [*] e pujà al munt, e stech 
Ex 25,1  e XXXX nits. 25,Tit Capítol XXX 1  E parlà nostro Senyor a Moysès e dix: 2  
Ex 25,8  per ornar e cose rehonable. 8  E fer-m’has santuari e staré enmig d’  
Ex 25,9  fer e los vaxells en honor d’ell.  »E axí fereu 10 aquella archa: del fust de 
Ex 25,11  d’ample [*] e mig d’altesa. 11  E deurar-l’has d’or bell dins e  
Ex 25,13 la un costat, e II, en l’altre. 13  E feràs forrallats de fust de setim, e  
Ex 25,18 e mig, e d’ample I colzo e mig. 18  E feràs II xerubins d’or de la una e de  
Ex 25,23  per tu als fills d’Irrael. 23  »E feràs taula del fust de setim, qui  
Ex 25,24 e deurar-la-has ab or molt pur.  E feràs entorn de aquella una orla d’or  
Ex 25,26  corona alta de IIII dits [*]. 26  E aparellaràs IIII cercles d’or, e posar  
Ex 25,28  que hom puga aportar la taula. 28  E aquells forrellats feràs del fust de  
Ex 25,29 -has d’or per portar la taula. 29  E aparellaràs [*] encensers e anaps, en  
Ex 25,30  los sacrificis, de or pur. 30  E posaràs sobre la taula pans [*] devant  
Ex 25,31  pans [*] devant mi tostemps. 31  »E feràs canalobres d’or net, las  
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Ex 25,36  prosseynt de la una brancha. 36  E las sperulles e los canons de aquell  
Ex 25,37  ab martell stoserats d’or pur. 37  E feràs VII crazolas sobre lo canalobre  
Ex 25,38  poseràs aquellas per quantrari. 38  E feràs mochadors en què sían apagades;  
Ex 26,6  a l’altre [*] se puguen adobar. 6  E feràs L sercles o anells d’or ab los  
Ex 26,7  perquè un tabernacle se fasse. 7  »E feràs XI cortines o sagues de salici  
Ex 26,10  en lo front del terrat †deble†. 10  E feràs L bagues en la vora de una saga  
Ex 26,12  e fasses de tot un cobriment. 12  E ço qui romandrà als vels qui són  
Ex 26,14  l’altre costat del tabernacle. 14  E feràs un altre cubert de pells de  
Ex 26,15  cobriment de pells de jasint. 15  »E feràs taulas qui stiguen devant l’  
Ex 26,17  e de altesa una colzada e mija. 17  E al costat de la taula II encastadures  
Ex 26,18  las taulas seran aparellades. 18  E hauran XX colzades al costat qui s’  
Ex 26,20  a cascuna taula per dos angles. 20  E al segon costat del tabernacle qui s’  
Ex 26,22 seran posats sots cascuna taula. 22  E al loch del tabernacle a sol ponent,  
Ex 26,24  aprés lo dos del tabernacle. 24  E seran ajustades dejús tro a dessús, e un 
Ex 26,26 deu hom posar als angles. 25 [*] 26  »E feràs forellats del fust de setim V,  
Ex 26,29  la part de ssus tro a l’altre. 29  E aquellas taulas deuraràs, e metràs-hi  
Ex 26,30  e cobriràs de launes d’or. 30  E’regiràs lo tabernacle segons lo aximpli 
Ex 26,31  que a tu al munt és demostrat. 31  »E feràs vela de jassint e de porpre e de  
Ex 26,34  e los santuaris seran partits. 34  »E posats los sants de nostro Senyor sobre 
Ex 26,36  starà de la part d’aguiló. 36  »E feràs tenda a l’intrant del  
Ex 26,37  bis retort per obre d’egulla. 37  E las V colones del fust de setim  
Ex 27,1  de aram. 27,Tit Capítol XXXII 1  »E feràs l’altar de fust de setim, qui  
Ex 27,3  2 [*] e cobriràs-lo de aram. 3  E feràs dejús d’ell calderas per rebre la 
Ex 27,6  la grazala enmig de l’altar. 6  E feràs dos forrellats en l’altar, de  
Ex 27,9  com és a tu en lo munt amostrat. 9  »E feràs lo palau del tabernacle ves  
Ex 27,13 colones e atrestants fondaments. 13  E l’altre amplesa qui guarda ves orient  
Ex 27,16  e altres tants fondaments. 16  E a l’intrant del palau ferà hom tendes  
Ex 27,19  e hauran fondaments de aram. 19  E tots los vaxells del tabernacle en tots  
Ex 27,20  d’ell axí com del palau. 20  »E mana als fills de Yrrael que t’aporten 
Ex 27,21 cubert lo tabernacle del testimoni.  E ligaran-la Aron e sos fills que ella  
Ex 27,21  tro al matí devant nostro Senyor.  E serà perdurable la honor per las  
Ex 28,1  d’Irrael. 28,Tit Capítol XXXIII 1  »E ajustaràs a tu Aron, ton frare, ab sos  
Ex 28,2  ço que usen a mi de sacerdoci. 2  E faràs vestidura santa a Aron, ton frare, 
Ex 28,3  ton frare, en glòria e honor. 3  E parlaràs a tots los savis de cor e  
Ex 28,4  sia santificat e servescha a mi. 4  »E aquests seran los vestits: ressional  
Ex 28,4  de li streta, e sidarim e braguer.  E feran vestits sants a Aron, ton frare, e 
Ex 28,5  ço que usen de sacerdoci a mi. 5  E pendran or e jacint e porpre e cotó tint 
Ex 28,8  sumitats e que’s tornen en u. 8  E aquella texidura e tota la verietat de  
Ex 28,9  e de cotó tint e de bis retort. 9  »E pendràs II pedras uniquines e scriuràs  
Ex 28,12  noms dels fills de Yrrael [*]. 12  E [*] en la un e en l’altre costat  
Ex 28,13 l’altre costat per ramembransa. 13  E feràs [*] 14 II cadenas d’or molt pur  
Ex 28,15  ajusta la una ab l’altre [*]. 15  »E feràs lo recional del judici ab obra  
Ex 28,16  vegades tenyt e de bis retort. 16  E serà de IIII angles e doble; e haurà  
Ex 28,20  crisòlitus e oniquinus e barilus.  E seran encloses en or per lus órdens. 21  
Ex 28,21  encloses en or per lus órdens. 21  E hauran los noms dels fills de Yrrael;  
Ex 28,22 per XII noms, per los XII trips. 22  E feràs en lo recional cadenas qui s’  
Ex 28,24  e l’altre somitat del reonal. 24  E ajusteràs en aquell loch cadenas d’or  
Ex 28,29 puguen pertir la un de l’altre. 29  E portarà Aron los noms dels fills de  
Ex 28,30  nostro Senyor per tostemps. 30  E poseràs al reonal del judici doctrina de 
Ex 28,31  nostro Senyor per tots temps. 31  »E feràs gonella de sobremuscle tota de  
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Ex 28,33  perquè no’s rompen tantost. 33  E feràs dejús al peu de aquella gonella,  
Ex 28,35  sia d’or e la magrane [*]. 35  E feràs vestir Aron en lo ofici del  
Ex 28,36 devant nostro Senyor e no muyra. 36  »E feràs una launa d’or fort bell, en què 
Ex 28,38  fills de Yrrael en tots sos dons.  E serà la làmina tostemps en son front per 
Ex 28,39  ço que plàcia a nostro Senyor. 39  »E strenyaràs la gonella de bis, e feràs  
Ex 28,42  e fassen sacerdoci [*]. 42  E feràs bregués de li per ço que cobren la 
Ex 28,43  dels ronyons tro a las cuxas. 43  E usaran de aquells Aron e sos fills quant 
Ex 29,3  oli; e feràs tot açò de forment. 3  E posar-ho-has en un panistre, e  
Ex 29,4  -ho, e lo vadell e II moltons. 4  E Aron e sos fills ajustaràs a la porta  
Ex 29,8  costuma consegrar-s’han. 8  E a sos fills vestiràs de gonellas de li,  
Ex 29,9  sacerdots en religió perdurable.  E pus que hauràs concegrades lurs mans, 10 
Ex 29,11  lurs mans sobre lo cap d’ell. 11  E sacrificar-l’has devant nostro  
Ex 29,12  del tabernacle del testimoni. 12  E pendràs la sanch del vadell e posar-l’ 
Ex 29,13  sobre lo fonament d’ell. 13  E pendràs tot lo grex [*] que sobre ells  
Ex 29,15  per ço car és per lo peccat. 15  »E pendràs un moltó, e sobre lo cap d’ell 
Ex 29,16  Aron e sos fills las mans. 16  E quant l’hauràs sacrificat, pendràs de  
Ex 29,19  molt suau e sacrifici de Déu. 19  »E pendràs altre moltó e sobre lo cap d’  
Ex 29,20  e sos fills poseran lurs mans. 20  E sacrificharàs-lo, e pendràs de la sua  
Ex 29,21  la sanch sobre l’altar entorn. 21  E quant hauràs presa de la sanch qui és  
Ex 29,21  untaràs Aron e a sos fills [*].  »E quant seran segrats ells e las  
Ex 29,25  -los devant nostro Senyor. 25  E pendràs totas coses de las mans d’ells  
Ex 29,26  Senyor, car oferta és d’ell. 26  E pendràs lo pits del moltó †des que és  
Ex 29,27  nostro Senyor, e serà ta part. 27  E santificaràs los pits [*] e’l costat  
Ex 29,29  pau que oféran a nostro Senyor. 29  »E de la vestidura santa que userà Aron  
Ex 29,31  ço que ministre en lo santuari. 31  »E pendràs lo moltó de la consegració e  
Ex 29,34  no’n menjarà, car sants són. 34  E si roman de la carn segrada ni del pa  
Ex 29,43  on stabliré quant parlaré. 43  E allí manaré los fills de Yrrael e serà  
Ex 29,44  l’altar en la mia glòria. 44  E santificaré lo tabernacle del testimoni  
Ex 29,45  ço que usen a mi de sacerdoci. 45  E seré enmig dels fills de Yrrael e saré  
Ex 30,1  Déu d’ells. 30,Tit Capítol XXXV 1  »E feràs altar a sacrificar la timiama,  
Ex 30,3  e los corns d’ell iran devant. 3  E vestir-l’has d’or fort bell, axí la  
Ex 30,3  com las parts entorn e los corns.  E fer-li-has corona aurèola engir 4 e  
Ex 30,5  en ells e l’altar sia portat. 5  E aquells forrellats de satim feràs e’ls  
Ex 30,6  de satim feràs e’ls deureràs. 6  E poseràs l’altar quantre lo vel qui és  
Ex 30,7  qui és cubert a on te parlaré. 7  »E Aron santifichar-hi-ha ensens sobre 
Ex 30,10  ni oferta ni sacrifici [*]. 10  E pregarà Aron sobre los corns una vegada  
Ex 30,11  de sants serà a nostro Senyor. 11  E parlà nostro Senyor a Moysès e dix: 12  
Ex 30,16  sicle, [*] res no hy minvarà. 16  E l’haver cullit dels fills de Yrrael  
Ex 30,17  ànimas d’ells. Capítol XXXVI 17  E parlà nostro Senyor a Moysès e dix: 18  
Ex 30,18  del testimoni a l’altar.  E metràs-hi aygüe, 19 e levar-s’han  
Ex 30,22 a la lur sament per successions. 22  E parlà nostro Senyor a Moysès 23 e dix:  
Ex 30,25  e oli de olives una masura. 25  E feràs oli sant de unció e ungüent  
Ex 30,26  compost, obra d’ungüenter. 26  E untaràs d’ell lo tabernacle del  
Ex 30,29  e tota roba qui’s tany a ells. 29  E santificar-ho-has tot, car sants  
Ex 30,31  ço que usen a mi de sacerdoci. 31  »E als fills d’Irrael diràs: “Aquest oli  
Ex 30,34  e† serà gitat de son poble.” 34  E dix nostro Senyor a Moysès: –Prin bonas  
Ex 31,1  pobles. 31,Tit Capítol XXXVII 1  E parlà nostro Senyor a Moysès e dix: 2  
Ex 31,6  e de divercitats de fusts. 6  E dóna-li per companyó Goliab, fill de  
Ex 31,12  [*]; e tot ço que a tu maní. 12  E dix nostro Senyor a Moysès: 13 –Parla  
Ex 31,14  jo sóm Senyor qui us santifich. 14  E guardau lo meu dissapte cart sant és a  
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Ex 31,18  lo setèn die cessà de la obre.” 18  E donà nostro Senyor a Moysès, quant hagué 
Ex 32,1  de Déu. 32,Tit Capítol XXXVIII 1  E viu lo poble que Moysès sa trigava a  
Ex 32,2  ha trets de la terra de Egipte. 2  E dix-los Aron: –Preneu los anells e los 
Ex 32,3  fillas e aportau-los-ma. 3  E féu lo poble ço que ell dix, e aportaren 
Ex 32,4 los anells e los orellals a Aron. 4  E quant los hach presos, formà-ho a obre 
Ex 32,4  de fondre e féu-na un vadell.  E digué lo poble: –O Yrrael, aquests són  
Ex 32,5 ’t traguéran de terra de Egipte! 5  E quant ho hach vist Aron, edifichà altar  
Ex 32,6  és la festa de nostro Senyor. 6  E ells levaren-sa al matí e oferiren-  
Ex 32,7  e ballaren devant lo vadell. 7  E parlà nostro Senyor a Moysès e dix: –Vé  
Ex 32,9  ’t tregué de terra de Egipte!” 9  E dix nostro Senyor altre vegada a Moysès: 
Ex 32,11  e faré a tu en gran gent. 11  E Moysès orava lo Senyor Déu e deya:  
Ex 32,14  e possayreu-la tostemps.” 14  E fou apagat nostro Senyor que no fes tot  
Ex 32,15  parlat quantre lo seu poble. 15  E devallà Moysès del munt, e portà II  
Ex 32,17  era entretellada en las taulas. 17  E oyí Josuè lo brogit del poble qui  
Ex 32,18  batalla oig en las albergades. 18  E ell respòs: –No és crit de hòmens qui  
Ex 32,19 fugir, mas de hòmens qui càntan. 19  E quant se foren acostats a las  
Ex 32,20  e trencà-las al peu del munt. 20  E pres lo vadell e cremà’l e tornà’l en  
Ex 32,21 ’n a beura als fills de Yrrael. 21  E dix a Aron: –Què’t féu aquest poble,  
Ex 32,22  ells aquest peccat ten gran? 22  E ell respòs: –No s’enfellonescha lo meu  
Ex 32,24  ’ls: “Qual de vosaltres ha or?”  E prengueren-na e donaren-me’n, e jo  
Ex 32,25  foch e isqué’n aquest vadell. 25  E viu Moysès lo poble qui era despullat,  
Ex 32,26  de nostro Senyor, acost-se a mi.  E ajustaren-sa a ell tots los fills de  
Ex 32,27 sa a ell tots los fills de Leví. 27  E dix-los: –Açò diu nostro Senyor Déu de 
Ex 32,28  e son amich e son proÿsme.” 28  E féran los fills de Leví segons la  
Ex 32,29  aquell die XXIII milia hòmens. 29  E dix Moysès: –Vuy haveu concegrades  
Ex 32,30 ço que us sia donada benedicció. 30  E en l’altre die parlà Moysès al poble:  
Ex 32,31  Senyor e pregaré que us perdó. 31  E tornà a nostro Senyor e dix: –Prech-  
Ex 32,32  tu los perdons aquest peccat. 32  E si no hu fas, rau-me, Senyor, del teu  
Ex 32,33  teu libre en què m’has scrit. 33  E respòs-li nostro Senyor: –Aquell qui  
Ex 32,35  d’ells al die de la venjansa. 35  E ferí nostro Senyor Déu lo poble per lo  
Ex 33,2 diguí: “A la tua sament la daré.” 2  E trematré devant tu l’àngel per ço que  
Ex 33,4  jo no’l destroýs en la carrera. 4  E oyí lo poble aquesta paraula molt mala;  
Ex 33,5 no’s vestí del vestir que solia. 5  E dix nostro Senyor a Moysès: –Parla als  
Ex 33,6  per ço que sàpies què’t faré. 6  E posaren los fills de Yrrael lurs  
Ex 33,7 lurs ornaments del munt de Horep. 7  E Moysès stès la sua tenda luny, fora las  
Ex 33,7  lo seu nom «tenda de covinensa».  E tot lo poble qui havia neguna querela  
Ex 33,10  tenda, a parlava Déu ab Moysès. 10  E vèyan-ho tots que la columpna stava a  
Ex 33,11  per las portas de lurs tendas. 11  E parlava nostro Senyor cara per cara a  
Ex 33,11 axí com hom sol parlar a son amich.  E quant ell anava a las albergades, lo seu 
Ex 33,12  no’s partia de la tenda. 12  E dix Moysès a nostro Senyor: –Tu’m manes 
Ex 33,14  lo teu poble e aquesta gent. 14  E dix nostro Senyor: –La mia cara devant  
Ex 33,15  devant tu és, e daré’t repòs. 15  E dix Moysès: –Si tu no’ns vas devant, no 
Ex 33,17  de tots los pobles de la terra? 17  E dix nostro Senyor a Moysès: –Aquesta  
Ex 33,18 mi, e he’t conegut per ton nom. 18  E dix Moysès: –Mostre’m ta glòria. 19 E  
Ex 33,19  Moysès: –Mostre’m ta glòria. 19  E ell respòs: –Jo’t mostraré tot bé, e  
Ex 33,20  pietat en aquell qui’m plaurà. 20  E puxs dix: –No poràs veura la mia cara,  
Ex 33,21  car no la veurà hom vivent. 21  E puxes dix: –Tu has parlat ab mi. Stà  
Ex 34,2 que munts tantost al munt de Sinaý.  E staràs ab mi al cap del munt; 3 e negú  
Ex 34,4  ovellas ni bous no hy pasturen. 4  E tallà Moysès II taulas de pedra talas  
Ex 34,5  manat, e portà las II taulas. 5  E quant nostro Senyor fou devallat ab la  
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Ex 34,8  entrò a la terça [*] generació. 8  E cuytà’s Moysès, e encorbà’s en terra e 
Ex 34,10  peccats, e que’ns possaeschas. 10  E respòs nostro Senyor: –Jo faré covinensa 
Ex 34,11 del Senyor temorosa que jo faré. 11  »E guarda tot ço que jo t’he vuy manat.  
Ex 34,27 couràs cabrit ab let de sa mare. 27  E dix nostro Senyor a Moysès: –Scriu  
Ex 34,28  ma ajuda a tu e a Yrrael. 28  E stigué allí Moysès ab nostro Senyor XXXX 
Ex 34,29  taulas X paraulas de covinensa. 29  E quant Moysès devellà del munt de Sinaý,  
Ex 34,30  companya de la paraula de Déu. 30  E vaéran Aron e los de Yrrael la cara de  
Ex 34,31 teméran de acostar-s’hi prop. 31  E apellà Aron e tots los prínceps del  
Ex 34,33  nostro Senyor al munt de Sinaý. 33  E quant foren complidas las paraulas, posà 
Ex 34,34  posà un vel sobre sa cara. 34  E quant intrava a nostro Senyor Déu e  
Ex 35,1  ab ells. 35,Tit Capítol XXXXI 1  E quant fou ajustada tota la companya dels 
Ex 35,3  obre en aquell die serà ocís. 3  E no encendreu foch en vostres cases lo  
Ex 35,4  cases lo die del dissapte.” 4  E dix Moysès a tota la companya dels fills 
Ex 35,20  ço que usen a mi de sacerdoci.” 20  E isqué tota la moltitut dels fills de  
Ex 35,22  de la tenda del testimoni [*]. 22  E los hòmens ab las fembras donaren tot ço 
Ex 35,25  fust de setim a veriables usos. 25  E las fembras sàvias donaven ço que  
Ex 35,27  de cabres; de grat ho donaven. 27  E los prínceps oferían pedras uniquines e  
Ex 35,30  a nostro Senyor de volentat. 30  E dix Moysès als fills de Yrrael: –Nostro  
Ex 35,34  e obre de pichadura [*]. 34  E ha donat en lo seu cor tot lo saber a  
Ex 36,1  tròpien. 36,Tit Capítol XXXXII 1  E [*] Bezelael e Holiap, hòmens a qui Déu  
Ex 36,2  e que manà nostro Senyor. 2  E quant hach parlat Moysès a ells e tot  
Ex 36,3 tots los dons dels fills de Yrrael.  E com ells stiguéssan tot die en la obre,  
Ex 36,6 –Més ofer lo poble que ops no és. 6  E manà Moysès cridar que home ne fembre al 
Ex 36,6  al sentuari no oferís en la obre.  E axí cessaren de oferir dons 7 per ço car 
Ex 36,8  oferit hi bastava e hy sobrava. 8  E féran tots los savis de cor, a complir  
Ex 36,9 porpre [*] e de diversa obra [*]. 9  E una cortina havia de lonch XXVIII  
Ex 36,10  havían totas las cortinas. 10  E ajustà [*] las altres V la una a l’  
Ex 36,11  las altres V la una a l’altre. 11  E féu ances de jacint en la vora de la una 
Ex 36,13  si la una a l’altre [*]. 13  E Aron féu L cercles d’or que s’  
Ex 36,14  e que’n fos fet un tabernacle. 14  E féu XI sagues de pèlls de cabre e cobrí  
Ex 36,16  IIII; totas éran de una masura. 16  E ajustaren V dejús e altres V demunt. 17  
Ex 36,17  V dejús e altres V demunt. 17  E féu L ances en la vora [*] de la altre  
Ex 36,19  un mantell de totas las sagas. 19  E féu lo cobertor del tabernacle de pells  
Ex 36,20  e altre cobriment de jacint. 20  E féu las taulas [*] de fust de setim; 21  
Ex 36,23 totas las taulas del tabernacle. 23  E havia XX taulas envés migdie, 24 ab XXXX 
Ex 36,31  II vazos per cascuna taula. 31  E féu forrellats de fust de setim, V a  
Ex 36,33  part de ponent quantre la mar. 33  E féu un altre forrellat qui vingués per  
Ex 36,35  e cobrí’ls de làminas d’or. 35  E féu vela de jacint e de porpre e  
Ex 36,37  los vazos d’elles d’argent. 37  E féu tenda a l’entrant del tabernacle,  
Ex 37,1  de aram. 37,Tit Capítol XXXXIII 1  E féu Bezelael archa del fust de setim, e  
Ex 37,4  a la un costat e II a l’altre. 4  E féu forrellats de setim, e cobrí’ls d’ 
Ex 37,6  de l’archa per aportar a ella. 6  E féu oracle d’or fort bell, de II colzos 
Ex 37,10  e guardaven la un a l’altre. 10  E féu taula de fust de satim, de II colzos 
Ex 37,13  [*] de làbit corona [*] d’or. 13  E féu-hi IIII †colones† d’or, e posà- 
Ex 37,17  en què hom ofer los sacrificis. 17  E féu canalobre d’or molt pur [*], e del  
Ex 37,19  d’una part e III d’altre. 19  E III anaps a manera de nou per cascun  
Ex 37,20  axien del fust del canalobre. 20  E en aquell havia IIII forrellats e IIII  
Ex 37,22  qui éran de la un forrellat. 22  E las sparullas e los arbres éran de  
Ex 37,24  VII luernas [*] d’or fort pur. 24  E pesava I besant d’or lo canalobre ab  
Ex 37,25  canalobre ab tots sos vexells. 25  E féu altar de timiama [*], de IIII colzos 
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Ex 37,26  alt, e dels angles axían corns. 26  E vestí’l d’or fort bell ab graella [*]  
Ex 37,27  bell ab graella [*] e ab corns. 27  E féu-li corona d’or engir, e II anells 
Ex 37,28  e l’altar se pogués portar. 28  E aquells forrellats féu del fust de  
Ex 37,29  e cobrí’ls de launes d’or. 29  E féu oli de santifichació dels ungüents  
Ex 38,1  38,Tit Capítol XXXXIIII 1  E féu altar de holocaust de fust de setim, 
Ex 38,3  e cobrí’l de launas de aram. 3  E aparellà’ls en lurs uzos diversos  
Ex 38,6  a metra dins rodellas a portar. 6  E féu-los de fust de setim, e cobrí’ls  
Ex 38,8  era spes mas cavat de dins [*]. 8  E féu lo bací d’aram ab son vas dels  
Ex 38,9  a la porta del tabernacle. 9  E féu palau envés migdie en què havia  
Ex 38,11  de la obra era d’argent. 11  E ves aguiló havia tendas de colonas e  
Ex 38,12 matexa manera de obra de matall. 12  E ves ponent havia tendas de L colzos, e X 
Ex 38,17 ab lurs entretellaments, d’argent.  E vestí las colonas del palau d’argent,  
Ex 38,19  totas las tendas del palau. 19  E las colonas foren IIII a la intrada, ab  
Ex 38,25 sicles a la masura del santuari. 25  E fou ofert de aquells que [*] havían XX  
Ex 38,26  [*], e éran DCIIIMDL armats. 26  E hach-hi †per stat† C besants d’argent 
Ex 38,27  e la entrada a on penja lo vel. 27  E los vazos fóran fets de C [*], cascú de  
Ex 38,28  de C [*], cascú de un besant. 28  E de MDCCLXXV féu los caps de las colonas  
Ex 38,29 colonas e vestí-los de argent. 29  E foren-hi oferts de aram LXXIIM besants 
Ex 39,2  com manà nostro Senyor a Moysès. 2  E féu sobremuscle d’or e de jacint e [*]  
Ex 39,6  manat nostro Senyor a Moysès. 6  E féu II pedres uniquines e stretas i  
Ex 39,8  axí com ho manà Déu a Moysès. 8  E féu reonal de obra polida segons la obra 
Ex 39,14  enclozos d’or per lurs órdens. 14  E aquestas XII pedres éran entratellades  
Ex 39,15  noms dels fills de Yrrael [*]. 15  E feren en lo reonal cadenetas qui s’  
Ex 39,20  axí com manà Déu a Moysès. 20  E féran gonella de sobremuscle tota de  
Ex 39,25  axí com manà Déu a Moysès. 25  E féran gonellas de bis de obra texida a  
Ex 39,29  [*], axí com Déu manà a Moysès. 29  E féran làmina de sant ornament, d’or  
Ex 39,31  axí com manà Déu a Moysès. 31  E fon acabada la obra del tabernacle e del 
Ex 39,31  e del terrat del testimoni.  E féran los fills de Yrrael tot ço que Déu 
Ex 39,42  lo santuari, Aron e sos fills. 42  E oferiren los fills de Yrrael axí com  
Ex 39,43  havia manat nostro Senyor Déu. 43  E quant Moysès viu que tota la obra era  
Ex 40,1  beneý’ls. 40,Tit Capítol XXXXVI 1  E parlà nostro Senyor a Moysès e dix: 2  
Ex 40,3  lo tabernacle del testimoni. 3  E posaràs en ell l’archa e lexaràs devant 
Ex 40,4  e lexaràs devant ella lo vel. 4  E posaràs la taula [*] sobre ella [*]. Lo  
Ex 40,5  canalobre starà ab sas luernas. 5  E l’altar d’or ab què’s sacrifica l’  
Ex 40,5  devant l’archa del testimoni.  E posaràs la tenda a l’intrant del  
Ex 40,6  a l’intrant del tabernacle. 6  E devant aquella, l’altar de l’  
Ex 40,8  e umplir-l’has d’aygüe. 8  E environerà lo palau de la tenda e sa  
Ex 40,9  palau de la tenda e sa intrada. 9  »E pendràs oli de unció e untar-n’has  
Ex 40,12  ço que sían sants dels sants. 12  »E ajustaràs Aron e a sos fills a las  
Ex 40,14  en lur sacerdoci perdurable. 14  E féu Moysès tot ço que havia manat nostro 
Ex 40,16  fou endressat lo tabernacle. 16  E endressà’l Moysès, e posà las taulas e  
Ex 40,18  com nostro Senyor havia manat. 18  E posà lo testimoni en l’archa, e mès †en 
Ex 40,19  la carreta† e l’oracle dessús. 19  E quant hach mesa l’archa en lo  
Ex 40,20  que complís lo manament de Déu. 20  E posà la taula en lo tabernacle del  
Ex 40,22  manat nostro Senyor a Moysès. 22  E posà lo canalobre al tabernacle del  
Ex 40,26  com Déu havia manat a Moysès. 26  E posà la tenda de l’intrant del  
Ex 40,28 Senyor Déu havia manat a Moysès. 28  E lo labis [*] entre lo tabernacle del  
Ex 40,31  nostro Senyor Déu a Moysès. 31  E †ragué† Moysès lo palau engir lo  
Ex 40,31  e manà la tenda a l’intrant.  E quant tota la obra fou acabada e lo  
Ex 40,33 Senyor Déu complí lo tabernacle. 33  E no podia intrar Moysès dintre per la nuu 
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Ex 40,36  staven dessús en aquell loch. 36  E la nuu de nostro Senyor Déu hi era de  
Lv Inc  lo secon libre de la Bíblia. Lv Inc E comensa lo terç libre, qui és apellat  
Lv 1,1  Levítich. 1,Tit Capítol primer 1  E nostro Senyor apellà Moysès e parlà-li 
Lv 1,5  e profitarà al denejant seu. 5  E si sacrificarà vadell devant nostro  
Lv 1,6  devant la porta del tabernacle. 6  E [*] tota la pell del sacrifici [*]  
Lv 1,10  e en odor suau a nostro Senyor. 10  »E si és la oferta de bísties, [*] o de  
Lv 1,14  odor fort suau a nostro Senyor. 14  »E si és la oferta holocaust de aucells,  
Lv 1,17  en què hom sol gitar la cendra. 17  E trencharà las suas axellas, e no las  
Lv 2,3  de plasent odor a nostro Senyor. 3  E ço que romandrà del sacrifici serà de  
Lv 2,4  de las ofertas de nostro Senyor. 4  »E com aportaran sacrifici cuyt en lo  
Lv 2,7  e scamparàs demunt oli. 7  »E si la prasentalla serà de †tenor†,  
Lv 2,9 -has en las mans dels sacerdots. 9  E com aquell oferrà aquella, prenga lo  
Lv 2,10 odor de suavesa a nostro Senyor. 10  E qualque cose romandrà serà de Aron e de  
Lv 2,13  l’altar en odor de suavetat. 13  »E qualque cose que aportaràs per  
Lv 2,15 tuas promíssias a nostro Senyor. 15  E scamparàs demunt oli e encens porteràs  
Lv 3,1  Senyor Déu. 3,Tit Capítol terç 1  »E si degolladura de pacifichament serà  
Lv 3,2  lo pus net devant nostro Senyor. 2  E pos la mà sobre lo cap de son sacrifici, 
Lv 3,6  oferta o en odor suau al Senyor. 6  »E si lur oferta serà de ovellas e la  
Lv 3,7  oferrà sia complit e net ofert. 7  »E si oferran anyell devant nostro Senyor, 
Lv 3,12 -n’han oferta a nostro Senyor. 12  »E si serà cabra la lur oferta e oferran  
Lv 4,1  l’altar. 4,Tit Capítol quart 1  E parlà nostro Senyor Déu a Moysès e dix:  
Lv 4,3  no’s fassen ferà qualsevolrà: 3  »E si lo prevera qui és untat peccarà  
Lv 4,4 vadell que sia net al Senyor Déu. 4  E aportarà aquell a la porta del  
Lv 4,5  e degollar-l’ha devant Déu. 5  E pendrà de la sanch del vadell e portarà  
Lv 4,7  vel o la claustre del santuari. 7  E poserà de aquella matexa sanch en lo  
Lv 4,8  en lo intrament del tabernacle. 8  E lo sèu del vadell oferrà per lo peccat,  
Lv 4,11  l’altar de l’holocaust. 11  E la pell e totas carns ab lo cap e ab los 
Lv 4,14  oferrà I vadell per lo peccat.  E aporten aquell a la porta del  
Lv 4,19  del tabernacle del testimoni. 19  E prenga tot lo sèu e face’n perfum sobre 
Lv 4,20 e face’n perfum sobre l’altar. 20  E face axí d’aquest vadell com féu del  
Lv 4,22 per gran moltitut de peccats és. 22  »E si peccarà príncep quantre un home de  
Lv 4,25  holocausts, car per peccat és. 25  E lo sacerdot bany-se lo dit en la sanch 
Lv 4,26  git al fonament de aquell. 26  E lo sèu d’ell perfumarà demunt la ara  
Lv 4,27  que lo seu peccat sia perdonat. 27  »E si ànima del poble [*] peccarà per  
Lv 4,30  en lo loch de l’holocaust. 30  E prenga lo sacerdot de la sanch en lo ceu 
Lv 4,31  git en lo fonament de aquell. 31  E pendràs tot lo sèu axí com se sol pendre 
Lv 4,32 lo prevere e serà-li perdonat. 32  »E si de las bísties aportaran a  
Lv 4,34  los holocausts del sacrifici. 34  E prenga lo sacerdot de la sanch en lo ceu 
Lv 4,35  git al fonament de aquell. 35  E prenga lo sèu e fassa d’ell axí com se  
Lv 5,1  perdonats. 5,Tit Capítol quint 1  »E si ànima peccarà e oyrà la veu de  
Lv 5,3  e ha peccat e deu ésser lexada. 3  »E si algú tocharà la inmundícia de l’  
Lv 5,7  ell lo sacerdot e per lo peccat. 7  »E en altre manera, si no porà oferir  
Lv 5,11  aquell, e serà perdonat a ell. 11  »E si no abasta son poder que ofira II  
Lv 5,12  hi pos gens, car per peccat és. 12  E liura aquella al sacerdot, lo qual ne  
Lv 5,14 sia del prevera per presentalla. 14  E parlà nostro Senyor Déu a Moysès dient:  
Lv 6,1  era depertit del Senyor. 6,Tit  1  E parlà nostro Senyor a Moysès dient: 2  
Lv 6,6  entegrament, e [*] lo dan. 6  E per lo ceu peccat ofira I moltó nèdeu  
Lv 6,7 stimació de la masura del peccat. 7  E aquell prech per ell devant lo Senyor e  
Lv 6,8  cose que peccà. Capítol VI 8  E parlà nostro Senyor Déu a Moysès dient:  
Lv 6,10 foch serà en aquell matex altar. 10  E lo sacerdot vista gonella e bregues de  
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Lv 6,12 e posar-l’ha en loch net [*]. 12  »E lo foch crem tostemps sobre la ara de  
Lv 6,17  la part [*] aquella és del Senyor.  E ofiren l’encens en lo santo santorum, e 
Lv 6,19  aquella seran santifichats. 19  E parlà nostro Senyor Déu a Moysès dient:  
Lv 6,22  de suavetat a nostro Senyor. 22  E tota la oferta serà cremada en l’altar  
Lv 6,24 foch, e negú no menig d’aquell. 24  E parlà nostro Senyor a Moysès dient: 25  
Lv 6,26  devant Déu, sant dels sants és. 26  E lo sacerdot que ofer, menig aquella en  
Lv 6,27  a la entrada del tabernacle. 27  »E qualquequal tocharà las carns d’aquell 
Lv 6,27  carns d’aquell serà santifichat.  E si de la sanch de aquell en las  
Lv 6,28  sían levades en loch sant. 28  E lo vaxell de la terra en lo qual la carn 
Lv 7,3  sia scampada entorn de l’altar. 3  E ofiren de la couha e lo grex qui cobre  
Lv 7,7  carns, car sant és dels sants. 7  »E axí com per peccat és ofert sacrifici,  
Lv 7,8  sacrifici serà una lig [*]. 8  »E lo sacerdot qui oferrà lo sacrifici de  
Lv 7,12  que oféran al Senyor. 12  »E si la oferta serà per acostament de  
Lv 7,19  del trenchament de la lig. 19  »E la carn que tocharà en neguna cose  
Lv 7,20 que serà net d’ella sia menjat. 20  E ànima ensutzada qui menjarà de las carns 
Lv 7,21 Senyor Déu, parirà de son poble. 21  »E qui tocharà la sutzura d’home o de  
Lv 7,22  serà tallat del ceu poble. 22  E parlà nostro Senyor a Moysès dient: 23  
Lv 7,26  en ensens parirà del ceu poble. 26  »E de la sanch de tots los animals no  
Lv 7,28  sanch parirà de son poble. 28  E parlà nostro Senyor a Moysès dient: 29  
Lv 7,32  serà de Aron e de sos fills. 32  E la mà dreta del sacrifici pacificable  
Lv 7,34  en la lur part la cama dreta. 34  E lo pits de la alsadura e la cama de la  
Lv 7,35  a tot lo poble d’Irrael. 35  »E aquesta és la unció de Aron e de sos  
Lv 8,1  de Sinaý. 8,Tit Capítol VIII 1  E parlà nostro Senyor a Moysès dient: 2  
Lv 8,6  que nostro Senyor manà fer. 6  E mantinent pres Aron e sos fills e levà a 
Lv 8,9  lo qual era doctrina e veritat. 9  E posà-li la sàvena en lo cap, e en lo  
Lv 8,10 havia manat a ell nostro Senyor. 10  E aportà untament d’oli ab lo qual untà  
Lv 8,12 son bací per santifichar a ells. 12  E gità oli sobre lo cap de Aron e untà’l  
Lv 8,13 de Aron e untà’l e consegrà’l. 13  E com los fills d’ell foren oferts, vestí 
Lv 8,14  com havia manat nostro Senyor. 14  E aportà I vadell per peccat, e Aron e sos 
Lv 8,15 cap de aquell, 15 e degollà aquell.  E pres la sanch Moysès e banyà-hi son  
Lv 8,15  tený los corns de l’altar entorn.  E com l’hach santifichat schampà la sanch 
Lv 8,16  en los fonaments de aquell. 16  E lo sèu qui era sobre las entràmanes e  
Lv 8,17  pres Moysès e perfumà la ara. 17  E lo cors e lo cuyro e la carn e la femta  
Lv 8,18  li havia manat nostro Senyor. 18  E oferí I ariet en holocaust, e sobre lo  
Lv 8,19  Aron e sos fills lurs mans. 19  E degollà aquell e scampà la sanch entorn  
Lv 8,20  la sanch entorn de l’altar. 20  E l’ariet desmembrà per membres, e lo cap 
Lv 8,22  Déu, axí com havia manat a ell. 22  E sacrifichà l’ariet segon en consegració 
Lv 8,23  cap de aquell Aron e sos fills. 23  E com l’hach degollat Moysès, pres de la  
Lv 8,24  e semblantment en los peus. 24  E oferí atrecí [*] Aron: e pres de la  
Lv 8,25  gità sobre l’altar entorn. 25  E lo sèu e la coha e tot lo grex qui cobre 
Lv 8,26  lombles pres, e la cama dreta. 26  E pres de la cistella del pa alís qui era  
Lv 8,29  de sacrifici a nostro Senyor. 29  E pres lo pits, e alsà aquell devant Déu,  
Lv 8,30 havia manat a ell lo Senyor Déu. 30  E pres l’ungüent de untadura e la sanch  
Lv 8,31  fills e sobre lurs vestidures. 31  E com hach santifichats a ells e lurs  
Lv 8,32 “Aron e sos fills los menjaran.” 32  E ço que romandrà de las carns e del pa,  
Lv 9,1  36 [*] 9,Tit Capítol VIIIIº 1  E com foren complits VII dies, en lo  
Lv 9,3  aquells devant nostro Senyor. 3  E diràs als fills d’Irrael: “Preneu I  
Lv 9,5  oli, car vuy aparrà a nós Déu.” 5  E aportaren totas las coses que manà  
Lv 9,7  a vosaltres la glòria d’ell. 7  E dix a Aron: –Acoste’t a l’altar e  
Lv 9,8  ell, axí com manà nostro Senyor. 8  E mantinent Aron se acostà a l’altar e  
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Lv 9,10  romanent al fonament de aquell. 10  E lo sèu e los ronyons e la part del fetge 
Lv 9,11 com manà nostro Senyor a Moysès. 11  E la carn e la pell d’aquell cremà fora  
Lv 9,12  cremà fora las albergades. 12  E sacrifichà e degollà lo holocaust de  
Lv 9,13  altar e dessobre lo holocaust. 13  E aperallaren depertir ell per membres ab  
Lv 9,15 los budells e los peus ab aygüe. 15  E oferí-ho per lo peccat del poble. E  
Lv 9,15 oferí-ho per lo peccat del poble.  E pres lo cabrit del sacrifici del poble e 
Lv 9,16 sacrifichà’l axí com lo primer. 16  E sacrificà lo holocaust e féu-ho per  
Lv 9,17  e féu-ho per son dret. 17  E sacrifichà la presentalla e omplí sa  
Lv 9,18 ara estés lo holocaust del matí. 18  E degollà lo bou e l’ariet en sacrifici  
Lv 9,19  scampà sobre l’altar entorn. 19  E lo sèu del bou e la coha de l’ariet e  
Lv 9,22  devant Déu axí com manà Moysès. 22  E stès las mans devant lo poble e beneý  
Lv 9,22  mans devant lo poble e beneý’ls.  E com hach axí complits las ofertas per  
Lv 9,23 despuxs axiren e beneÿren lo poble.  E aparech la glòria de Déu a tota la  
Lv 9,24  de Déu a tota la moltitut. 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 poble viu açò, loaren a nostro  
Lv 10,1  lurs cares. 10,Tit Capítol X 1  E Nadab e Abiüd, fills de Aron, prenguéran 
Lv 10,2  lo qual a ells no era manat. 2  E isqué foch de nostro Senyor e cremà  
Lv 10,3 foren morts devant nostro Senyor. 3  E dix Moysès a Aron: –Açò és ço que parlà  
Lv 10,3  tot lo poble seré glorifichat.  E com ho oyí Aron, callà. 4 E apellà  
Lv 10,4  E com ho oyí Aron, callà. 4  E apellà Moysès Mizahel e Etelsephan,  
Lv 10,5  -los fora de las albergades. 5  E mantinent ells intraren e prengueren-  
Lv 10,6 los defora axí com los fou manat. 6  E parlà Moysès a Aron e a Eletzar e a  
Lv 10,6  la coŀlecció no ischa indignació.  E los vostros frares e totas las cases de  
Lv 10,7  la santa unció és sobre vosaltres.  E ells faéran segons que manà Moysès. 8 E  
Lv 10,8  faéran segons que manà Moysès. 8  E dix nostro Senyor a Aron: 9 –Tot vi és  
Lv 10,12  Déu a ells per mà de Moysès. 12  E parlà Moysès a Aron e a Eletzar e a  
Lv 10,13  altar, car sant dels sants és. 13  E menjareu-lo en lo loch sant, car dat  
Lv 10,14  Senyor axí com és manat a mi. 14  E lo pits que és ofert e la cama qui és  
Lv 10,16  axí com manà lo Senyor Déu. 16  E com Moysès serchàs entre aquestas coses  
Lv 10,18  aquells devant nostro Senyor. 18  E no és aduyta la sanch d’aquell a la  
Lv 10,19 santuari, axí com és manat a mi. 19  E respòs Aron a Moysès: –Vuy és ofert lo  
Lv 10,19  tu veus. Com poguí menjar aquella?  E cridaren a mi e mengé del sacrifici vuy  
Lv 10,20  si plau devant los ulls de Déu. 20  E com ho oyí Moysès, rabé la satisfacció.  
Lv 11,1 la satisfacció. 11,Tit Capítol XI 1  E parlà nostro Senyor a Moysès e Aron  
Lv 11,4  la ungle e que remuch menjareu. 4  E qualquequal remuguerà e haurà ungle, mas 
Lv 11,5  las inmundes reputau aquella. 5  »E lo conill, que remuga e no ha la ungle  
Lv 11,6 no ha la ungle fesa, és no nèdeu. 6  »E la lebra atrecí, [*] no ha la ungle  
Lv 11,7  atrecí, [*] no ha la ungle fesa. 7  »E lo porch, que ha la ungle fesa, no  
Lv 11,9  car no nèdeas són a vosaltres. 9  »E aquestas són las coses que’s nodrexen  
Lv 11,10  de flums o en stanys, menjareu. 10  E aquell qui no haurà ales ni scata, axí  
Lv 11,13  [*] són sutzes a vosaltres. 13  »E aquestas són las voletaries que no  
Lv 11,20  genus, e putpuda e rata pinada. 20  »E totas voletaries anant sobre IIII peus  
Lv 11,21  serà abominació a vosaltres. 21  E qualquequal irà sobre IIII peus e haurà  
Lv 11,23  d’aquests segons son genus. 23  E qualquequal de las voletaries que  
Lv 11,24  lunyades sían de vosaltres. 24  »E qui tocharà mort de aquellas, serà  
Lv 11,25 e serà no nèdeu entrò al vespre. 25  E si serà nacessària cose que algú port de 
Lv 11,27  tocharà aquell serà ensutzat. 27  E qui irà sobre ses palmes de tots los  
Lv 11,28  serà ensutzat entrò al vespre. 28  E qui portarà d’aquesta manera mort,  
Lv 11,29  comptades entre las ensutzades. 29  »E [*] d’aquellas que’s moven en terra,  
Lv 11,32  serà no nèdeu entrò al vespre. 32  »E qui caurà sobre ells que sían morts  
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Lv 11,33  e axí aprés seran mundades. 33  E tot vaxell de terra en lo qual alguna  
Lv 11,35  tots los vaxells serà inmunde. 35  E qualque cose dels morts de aquells serà  
Lv 11,36 sia destrovit e seran no nèdeus. 36  E las fonts e las sisternes e tota cose on 
Lv 11,37  aquellas seran ensutzades. 37  E si’n chaurà sobre cascuna de la  
Lv 11,38  no serà ensutzada aquella. 38  E si a’lgú serà donada aygüe sobre la  
Lv 11,39  mort, aquí matex és ensutzada. 39  »E si algun animal és mort d’aquells qui  
Lv 11,40  serà inmunde entrò al vespre. 40  E qui menjarà d’aquella o qui la portarà, 
Lv 11,41  e serà inmunde tro al vespre. 41  »E tot ço que grapona sobre la terra sia  
Lv 11,42  e no hu menjareu en menjar. 42  E qualquequal grapona sobre lo pits e ha  
Lv 12,1  deveu lexar. 12,Tit Capítol XII 1  E parlà nostro Senyor Déu a Moysès dient:  
Lv 12,5 complits los dies de la purgació. 5  »E si infanterà fembra, serà no nèdea per  
Lv 12,6  la sanch de la sua purifichació. 6  »E com seran complits los dies de la sua  
Lv 12,8  †mèstrues† de mascle e fembre. 8  E si no haurà poder que puga oferir  
Lv 13,1 serà mundade. 13,Tit Capítol XIII 1  E parlà nostro Senyor a Moysès e Aron  
Lv 13,7  suas vestidures, car nèdeu és. 7  »E si aprés que’l prevera l’haurà vist  
Lv 13,9  per inmunde, si a ell serà vist. 9  »E plaga de lebrozia si serà en hom, amèn  
Lv 13,12  aquell, car inmunde és ell. 12  »E si florirà discorrent la lebrozia en la 
Lv 13,14  en blanchor; home és munde. 14  E com la carn vive en aquell parrà, 15  
Lv 13,16  lebrozia se scampa no nèdea és. 16  E si altre vegade tornerà en blanchor e  
Lv 13,18  e triar-l’ha per munde. 18  »E la carn e la conna en la qual és nat  
Lv 13,21  qui serà nada en la úlsara. 21  E si veurà lo prevere que no haurà en ella 
Lv 13,30  veja a ell lo sacerdot. 30  E si veu que sia pregont més avall del  
Lv 13,31  lebrós és de cap e de la barba. 31  E si veurà la plaga alsada agual de la  
Lv 13,35  ses vestidures serà nèdeu. 35  E si aprés la mundeció sclatarà [*] 36 [*] 
Lv 13,44  que és nada en la calba. 44  »E qualque home serà tochat de lebrozia e  
Lv 13,53 açò sia cremat ab flama de foch. 53  E si veurà que ella no serà sclatada, 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 ab foch [*]. 56  E si despuxs que la vestidura serà levade  
Lv 14,1  condempnar. 14,Tit Capítol XIIII 1  E parlà nostro Senyor Déu a Moysès dient:  
Lv 14,5  fust de cedres, vermell e hisop. 5  E degoll un dels ocells en un vaxell de  
Lv 14,7 en la sanch de l’ocell degollat. 7  E de assò salpusch aquell que és mundat  
Lv 14,8  viu que se’n vaja al camp. 8  »E com l’home se levarà la vestimenta,  
Lv 14,10  vegada lo cos e las vestidures. 10  »E en lo die vuytè prenga II anyells  
Lv 14,11  ab oli, e I cister d’oli. 11  E com lo sacerdot purificharà l’home,  
Lv 14,13  totas las coses devant Déu. 13  E degollarà l’anyel allà on solen  
Lv 14,14  car sant dels sants és. 14  »E pendrà lo prevere de la sanch del  
Lv 14,19  18 e sobre lo cap d’aquell. 19  E pregarà per aquell devant Déu e ferà lo  
Lv 14,21  e serà perdonat e mundat. 21  »E si serà pobre e no porà haver ço que  
Lv 14,23  peccat e l’altre en holocaust. 23  E ofira aquell en lo VIIIèn die lo  
Lv 14,24  del tabernacle [*] devant Déu. 24  E pendrà lo prevera [*] del sacrifici per  
Lv 14,26  dret de la mà e del peu dret. 26  E pendrà lo prevere de l’oli del sister e 
Lv 14,33  totas coses en son abundement. 33  E parlà nostro Senyor a Moysès e Aron  
Lv 14,36  a mi que sia en la mia casa.” 36  E lo prevere manarà a ell que deneig totas 
Lv 14,37  per ço que conega la lebrozia. 37  E com veurà en las parets d’aquella la  
Lv 14,43  axelbar la terra de la casa. 43  E si aprés que las pedres na seran  
Lv 14,46 de la posade en lo loch inmunde. 46  »E qualquequal intrerà en la casa [*],  
Lv 14,48  levarà la sua vestidura. 48  »E com lo prevere intrerà en la casa e  
Lv 14,49  pus li és retuda sanitat. 49  »E’n la purificació de aquella prenga II  
Lv 14,50 e fust de cedre e grana e hysop. 50  E com haurà degollat la I perdal en I test 
Lv 14,53  e ab la grana e ab l’hisop. 53  E com haurà lexat anar lo perdal volar al  
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Lv 15,1  o inmunde. 15,Tit Capítol XV 1  E parlà nostro Senyor Déu a Moysès e Aron  
Lv 15,3  flux de sperma serà no nèdeu. 3  E lavors sia jutjat aquest vici, car  
Lv 15,5  en la qual ell ciurà és inmunde. 5  E si algun hom tocharà lo lit d’aquell,  
Lv 15,6  serà no nèdeu entrò al vespre. 6  E si siurà là on ell ha segut, ell levarà  
Lv 15,7  serà no nèdeu entrò al vespre. 7  E qui tocharà la carn d’aquell levarà la  
Lv 15,9  inmunde entrò al vespre. 8 [*] 9  E lo siti en què ha segut és inmunde. 10 E 
Lv 15,10 siti en què ha segut és inmunde. 10  E qualquequal seurà sobre aquell citi que  
Lv 15,11  serà no nèdeu entrò al vespre. 11  E tot home qui tocharan aquests abans que  
Lv 15,12 seran no nèdeus entrò al vespre. 12  E vaxell de terra que ell hage tochat sia  
Lv 15,13  és de fust, sia levat ab aygüe. 13  »E si serà sanat aquell qui d’aquesta  
Lv 15,14  en aygües vives, serà mundada. 14  E en lo VIIIèn die pendrà II tortres o II  
Lv 15,16  del flux de la sua sament. 16  »E home del qual axirà sament del ceu  
Lv 15,18  inmunde entrò al vespre. 17 [*] 18  E la fembra ab qui haurà jagut levar-s’ 
Lv 15,19 e serà no nèdea entrò al vespre. 19  »E fembra que de son temps haurà flux de  
Lv 15,20 mes, sia depertida per VII dies. 20  E tothom qui tocharà a ella sia no nèdeu  
Lv 15,22  seu depertiment serà ensutzat. 22  E qui tocharà lo lit de aquella levarà lo  
Lv 15,23  serà no nèdeu entrò al vespre. 23  E tot vaxell sobre lo qual ella ceurà,  
Lv 15,24  sera ensutzat entrò al vespre. 24  E si hom jaurà ab ella en temps de la  
Lv 15,28  serà inmunde entrò al vespre. 28  »E si cessarà lo flux de la sanch,  
Lv 15,31  e per la mundícia del ceu flux. 31  »E mostrareu als fills d’Irrael que’s  
Lv 16,1  ab ellas. 16,Tit Capítol XVI 1  E parlà nostro Senyor a Moysès aprés la  
Lv 16,2  lo foch strany e moriren. 2  E manà nostro Senyor a Moysès e dix:  
Lv 16,5  aportades com ell serà levat. 5  »E ell rebrà de tota la moltitut dels  
Lv 16,7 pregarà per si e per la casa sua. 7  E ferà star los II cabrits devant Déu a la 
Lv 16,9 l’altre a cabrit «na trematran». 9  E oferrà Aron aquell qui serà axit en sort 
Lv 16,11  e lex anar aquell en lo desert. 11  »E com açò serà fet, ofira lo toro e prech 
Lv 16,12  la sua casa, e degoll aquell. 12  E prenga l’encencer e umple’l de las  
Lv 16,13  la claustre, en la santedat. 13  E pos sobre lo foch las coses odorants axí 
Lv 16,14  testament per ço que no muyre. 14  E prenga de la sanch del toro e bany son  
Lv 16,15  devés lo propiciatori a orient. 15  »E com haurà degollat lo cabrit per lo  
Lv 16,16  en la †oració† de l’oracle. 16  E perdonerà sobre lo santuari de totas las 
Lv 16,20  dels fills de Yrrael. 20  »E aprés que haurà mundat lo santuari e lo 
Lv 16,21  ladonchs ofira lo cabrit viu. 21  E posada cascuna mà sobre lo cap d’  
Lv 16,21 encara tots los peccats de aquells.  E com haurà feta la pregària sobre lo cap  
Lv 16,23  e serà lexat en lo desert. 23  »E retornerà Aron en lo tabernacle de  
Lv 16,24  e aporteran-li ses vestidures.  E com serà axit, aporterà e oferrà son  
Lv 16,25  axí per ci com per lo poble. 25  E lo sèu qui ofert és per peccat serà  
Lv 16,26  serà perfumat sobre l’altar. 26  »E aquell qui haurà lexat anar lo cabrit  
Lv 16,27 e axí entrerà en las albergades. 27  E lo toro e lo cabrit que seran degollats  
Lv 16,28  com la carn e los fems ensemps. 28  E qualquequal cremarà açò, leverà la sua  
Lv 16,29 e axí intrerà en las albergades. 29  »E açò serà a vosaltres en fur perdurable: 
Lv 16,32  ànimas a fur de tots temps. 32  »E perdonerà lo sacerdot que untat serà,  
Lv 16,34  a l’altar e als sacerdots [*]. 34  »E açò serà a vosaltres fur legítim e  
Lv 16,34  de aquells una vegada en l’any.  E ell féu axí com manà nostro Senyor Déu a 
Lv 17,1 Déu a Moysès. 17,Tit Capítol XVII 1  E parlà nostro Senyor a Moysès dient: 2  
Lv 17,5 axí perirà del mig del ceu poble. 5  E per amor d’açò deven oferir sacrificis  
Lv 17,7  en odor de suavetat al Senyor. 7  E d’equí avant no degollen negunes  
Lv 17,8  que vendran aprés d’ells. 8  »E en aquells dix: Hom de la casa d’  
Lv 17,12  és en la ànima e perdonerà. 12  E per amor de assò dix als fills d’  
Lv 17,15  serà tallat de son poble. 15  »E la ànima que menjarà cose morta per ci  
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Lv 17,15  e serà ensutzat entrò al vespre.  E aquesta orde los ferà mundes, 16 car si  
Lv 18,1  iniquitat. 18,Tit Capítol XVIII 1  E parlà nostro Senyor Déu a Moysès dient:  
Lv 18,10  engendrade en casa o defora. 10  »E no revalaràs la vergonya de la filla de 
Lv 18,17  car vergonya és de ton frare. 17  »E la vergonya de la sor de la muller tua  
Lv 18,23  fembra, car gran abominació és. 23  E no jauràs ab neguna bístie ni t’  
Lv 19,1  vostro. 19,Tit Capítol XVIIIIº 1  E parlà nostro Senyor a Moysès dient: 2  
Lv 19,3  jo sóm sant, Senyor Déu vostro. 3  »E cascú de vosaltres tema son pare e sa  
Lv 19,3  vosaltres tema son pare e sa mare.  »E guardau lo meu dissapte, car jo sóm lo  
Lv 19,16  justament jutge ton proÿsme. 16  E no sias malmesclador en ton poble, ne  
Lv 20,1  Déu vostro. 20,Tit Capítol XX 1  E parlà nostro Senyor Déu a Moysès dient:  
Lv 20,4  e ha ensutzat lo meu sant nom. 4  E si lo poble de la terra lo sostindrà e  
Lv 20,6  -los d’enmig del meu poble. 6  »E la ànima que’s declinerà als  
Lv 20,12 sanch d’aquells sia sobre ells. 12  »E qui jaurà ab sa nora, abdós muyren, car 
Lv 20,15  letgesa enmig de vosaltres. 15  »E qui jaurà ab egua o ab ovella, muyre de 
Lv 20,16  de mort, e la bèstie ociets. 16  »E fembra que açò fassa de bèstie, abdosos 
Lv 20,19  abdosos enmig de lur poble. 19  »E no descobriràs las vergonyas de la  
Lv 20,26  a vosaltres que són no nèdeas. 26  »E sereu sants a mi, car jo sóm sant. Jo  
Lv 21,1  sobre ells. 21,Tit Capítol XXI 1  E dix nostro Senyor Déu a Moysès: –Parla  
Lv 21,9 Senyor que santifich a vosaltres. 9  »E si filla de sacerdot serà presa en  
Lv 21,10  son pare, sia cremada per foch. 10  »E lo bisbe, ço és, lo sacerdot major  
Lv 21,13  és sobre ell. Jo sóm lo Senyor. 13  »E prenga muller verja, 14 e la vídua e la 
Lv 21,16  Senyor Déu qui santifich a ell. 16  E parlà nostro Senyor a Moysès dient: 17  
Lv 21,23  que són oferts en lo santuari. 23  E no intrerà ultre lo vel del santuari ne  
Lv 21,24  qui santifich a vosaltres. 24  E açò dix Moysès a Aron e a sos fills e a  
Lv 22,1  axí com li fou manat. 22,Tit  1  E parlà nostro Senyor a Moysès dient: 2  
Lv 22,12  menjaran de aquellas coses. 12  E si la filla del sacerdot serà dada per  
Lv 22,14  no ha poder de menjar aquells. 14  »E qui menjarà per ignorància de las coses 
Lv 22,17  que us santifich. Capítol XXII 17  E parlà nostro Senyor Déu a Moysès dient:  
Lv 22,23  Senyor sobre lo ceu altar. 23  »E porà oferir de grat bou o ovella que  
Lv 22,26  o no nèdea no prengau aquella. 26  E parlà nostro Senyor Déu a Moysès dient:  
Lv 22,28  seran bons a oferir al Senyor. 28  E bou e ovella no degollareu en un die ab  
Lv 22,29  en un die ab lurs fills. »29  E com degollareu sacrifici per acostament  
Lv 23,1  Jo sóm lo Senyor Déu. 23,Tit  1  E dix nostro Senyor Déu a Moysès: 2  
Lv 23,4 en totas las vostras habitacions. 4  »E aquestas són las festas del Senyor  
Lv 23,7  e menjareu pa alís per VII dies. 7  E lo die primer serà apellat per vosaltres 
Lv 23,9  serà feta en ell. Capítol XXIII 9  E parlà nostro Senyor a Moysès dient: 10  
Lv 23,11 sacerdot per vostres promíssias. 11  E alcerà lo sacerdot la garba devant Déu  
Lv 23,11 sia acceptable per vosaltres a Déu.  E en altre die del dissapte lo prevere  
Lv 23,13  en presentalla a nostro Senyor. 13  E oferreu ab ell II desenes de cèmola  
Lv 23,14  vi atrecí lo quart de I cister. 14  »E pa e granyons ni farines no menjareu  
Lv 23,15  e en vostres habitacions. 15  »E nombrareu en l’altre die del dissapte  
Lv 23,18  coureu en promícies del Senyor. 18  E oferreu ab los pans VII anyells sens  
Lv 23,19  en odor de suavetat al Senyor. 19  E oferreu l’anyell e lo cabrit per lo  
Lv 23,20 de l’any en oferta pacificable. 20  E com alcerà aquells lo sacerdot ab los  
Lv 23,21  Déu, seran en ús d’aquell. 21  E apellareu aquell die festevitat santa;  
Lv 23,22  e’n las vostres generacions. 22  »E puxs que haureu segades vostres messes, 
Lv 23,23 car jo sóm lo Senyor Déu vostro. 23  E parlà nostro Senyor a Moysès dient: 24  
Lv 23,26  e oferreu holocausts al Senyor. 26  E dix nostro Senyor Déu a Moysès: 27 –En  
Lv 23,30  die serà perida del ceu poble. 30  E qualquequal ferà obre en aquell die,  
Lv 23,33  vespre, colreu vostro dissapte. 33  E parlà nostro Senyor a Moysès dient: 34  
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Lv 23,36  neguna obre servil en aquell. 36  E VII dies oferreu sacrificis al Senyor, e 
Lv 23,39  de grat donau a nostro Senyor. 39  »E en lo XV die del mes setè, com  
Lv 23,40  dissapte, ço és, que posareu. 40  E vosaltres pendreu lo primer die fruyts  
Lv 23,41 heu devant lo Senyor Déu vostro. 41  E cantareu la sotlempnitat d’aquell per  
Lv 23,41  en las generacions vostres.  E en lo VIIèn mes [*] 42 VII dies  
Lv 23,44  Jo sóm lo Senyor Déu vostro. 44  E parlà Moysès als fills d’Irrael totas  
Lv 24,1  Senyor. 24,Tit Capítol XXIIII 1  E dix nostro Senyor Déu a Moysès: 2 –Mana  
Lv 24,4  e en vostres generacions. 4  E sobre lo canalobre que és molt pur posa  
Lv 24,5  pur posa ellas devant lo Senyor. 5  »E pendràs cèmola e couràs d’ella XII  
Lv 24,7  pura, devant Déu la stabliràs. 7  E sobre aquells poseràs encens molt luent  
Lv 24,8  remebrament de sacrifici a Déu. 8  »E cascun dissapte muderàs aquell devant  
Lv 24,9  d’Irrael en fur perdurable. 9  E aquells pans seran de Aron e de sos  
Lv 24,10  del Senyor en perdurable dret. 10  »E veus que axí un fill de una fembra de  
Lv 24,11 albergades ab un home de Yrrael. 11  E com blastomàs l’home lo nom de nostro  
Lv 24,11  aquell, fou amanat a Moysès.  E la mare d’aquell era apellada Salomich  
Lv 24,12  filla de Abrí del trip de Dan. 12  E matéran aquell en la càrcer entrò que  
Lv 24,13  manaria Déu que fos fet d’ell. 13  E parlà nostro Senyor Déu a Moysès 14  
Lv 24,15  -lo tot lo univerç poble. 15  E diràs als fills d’Irrael: »Hom qui  
Lv 24,17  lo nom de nostro Senyor, muyre. 17  »E qui ferrà e ociurà home, muyre de mort; 
Lv 24,19 animal, retrà animal per animal. 19  »E qui ferà alguna màcula a alguns de sos  
Lv 24,23 car jo sóm lo Senyor Déu vostro. 23  E Moysès dix totas aquestas coses e  
Lv 24,23  e paraules als fills d’Irrael.  E aduguéran aquell defora e alepidaren-  
Lv 24,23  aquell defora e alepidaren-lo.  E féran los fills d’Irrael axí com nostro 
Lv 25,1  a Moysès. 25,Tit Capítol XXV 1  E parlà nostro Senyor Déu a Moysès en lo  
Lv 25,6  any és reposament de la terra. 6  E’n lo VIIèn any seran a vosaltres en  
Lv 25,8  que’t nexeran menjaran ab tu. 8  »E nombreràs a tu VII setmanes d’anys, ço 
Lv 25,10  tota la universa terra vostre. 10  E santifichareu l’any Lè, e apellar-l’ 
Lv 25,11 any és de perdonansa e any jubileu.  E lo Lèn any no sembrareu ni segareu, car  
Lv 25,14  tothom en las possacions. 14  E com feràs venda a qualsevulla de tos  
Lv 25,16  compte dels fruyts vena a tu. 16  E aytant com més any romandrà aprés del  
Lv 25,20  e stareu ab fiansa sobre ella. 20  E si vosaltres direu: “Què menjarem en l’ 
Lv 25,22  de blat que bast a III anys. 22  E sembrareu en l’any VIIIè e menjareu del 
Lv 25,25  condició de remció és venuda. 25  »E si serà aflegit ton frare e vendrà la  
Lv 25,28  e aquell lavor en sa possació. 28  E si no serà trobat en la mà de aquell  
Lv 25,29  e cascú retorn en sa pocessió. 29  »E qui vendrà casa que sia prop lo mur,  
Lv 25,30  -la com sia complit I any. 30  E si no la haurà remuda dins l’any  
Lv 25,31  rembre nelex en l’any jubileu. 31  E si la casa serà en vila que no haja  
Lv 25,33  tots temps las poden rembre. 33  E si no las han remudes, a l’any jubileu  
Lv 25,35  car possació perdurable és. 35  »E si serà afeblit ton frare e vendrà en  
Lv 25,39  per ço que fos vostre Déu. 39  »E si ton frare serà tochat de gran  
Lv 25,42  treguí a ells de terra de Egipte.  E no vendràs aquells sots condició de  
Lv 25,45 ells seran nats en la vostra terra.  E haureu aquells en servents, 46 e per  
Lv 25,46 e poceyr-los-heu empertostemps.  E los frares vostres dels fills d’Irrael  
Lv 25,47  per vostre poder ne ab duresa. 47  »E si algú de tos frares serà opremut per  
Lv 25,49  germà o avoncle o cosín germà.  E si per ventura no’s pot rembre, 50 sían 
Lv 25,52 tro que complescha ço que costà. 52  E si ha servit més que no costà, sían  
Lv 25,54  aflegit fortsadement ni massa. 54  E si per açò no’s porà rembre, en l’any  
Lv 26,7  no passarà los vostros térmens. 7  E encalsareu vostros enamichs, e cauran a  
Lv 26,9 enamichs devant vosaltres a glay. 9  E jo vos guardaré e fer-vos-he créxer  
Lv 26,11  com sobrevindran las novellas. 11  E posaré lo meu tabernacle enmig de  
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Lv 26,17  vostros enamichs serà devorade. 17  E posaré la mia faç contre vosaltres, e  
Lv 26,18 fogireu e negú no us perceguirà. 18  »E si per açò no obeyreu a mi, en vostros  
Lv 26,20 e tornerà a no-res vostra fortsa.  E vostre terra no derà son blat ni los  
Lv 26,21  blat ni los arbres lur fruyt. 21  »E si anau ab mi en duresa ni no voleu oyr 
Lv 26,23 seran desertas las vias vostres. 23  »E si axí no volreu rebre diciplina mas  
Lv 26,25  brundent tallant lo meu fermament.  E com fugireu en las ciutats, jo trematré  
Lv 26,27  e menjareu e no us sadollareu. 27  »E si per açò no m’oyreu ans ireu contre  
Lv 26,30  fills e de vostres fillas. 30  E destroviré vostras altesas e trencharé  
Lv 26,33 qui foren habitadors de aquella. 33  E a vosaltres scamparé entre las gents, e  
Lv 26,34  e vostres ciutats despoblades. 34  »E adonchs plaurà a la terra los ceus  
Lv 26,36 dissaptes com habitàveu en ella. 36  »E en aquells que de vosaltres romandran  
Lv 26,37  e cauran no siguent ells negú. 37  E correran cascú sobre sos frares axí com  
Lv 26,39  de la terra vos consumeran. 39  E si algú romandrà de vosaltres, seran  
Lv 26,41  e per ço car anaren contre mi. 41  E per ço jo iré contre ells e aportaré  
Lv 26,41  la pensa d’ells no circonciza.  »E lavors adoreran per la lur impietat, 42 
Lv 26,45  jo sóm lo Senyor Déu d’ells. 45  E remembrar-m’he del meu fermament  
Lv 27,1  Sinaý [*]. 27,Tit Capítol XXVII 1  E parlà nostro Senyor Déu dient a Moysès:  
Lv 27,5  4 e si és fembra, donerà’n XXX. 5  E si serà de V anys tro a XX, lo mascle  
Lv 27,6  derà XX cicles, e la fembra, X. 6  E si és de I mes tro a V anys, lo mascle  
Lv 27,7  derà V cicles, e la fembra, III. 7  E de XXXX anys amunt, lo mascle derà XV  
Lv 27,8  derà XV cicles, e la fembra, X. 8  E si seran pobres que no puguen star a la  
Lv 27,9  que púgan donar, aytant doneran. 9  »E qualquequal haurà fet vot al Senyor de  
Lv 27,11  inmunde no’s pot degollar a Déu.  E si algú fa vot de adur-ho devant lo  
Lv 27,13  e ço que ell dirà, que axí sia. 13  E si dar-ho volran aquells qui oferran,  
Lv 27,14  sobre la stimació la Vª part. 14  »E si home ferà vot de la sua casa que la  
Lv 27,15 aquell serà ordonat serà venuda. 15  E si aquell qui féu lo vot volrà rembre  
Lv 27,16  demunt e haurà aquella casa. 16  »E si prometrà camp de la sua possació [*] 
Lv 27,17  vendràs per L cicles d’argent. 17  E si en l’any jubileu secrificharà son  
Lv 27,19  jubileu, e aminverà del preu. 19  E si aquell volrà rembre lo camp aquell  
Lv 27,27  car de nostro Senyor són. 27  E si l’animal és inmunde, aquell qui l’  
Lv 27,27  anedescha la quinta part del preu.  E si no’l vol rembre, vene’l a altre per 
Lv 27,28  no’s deu vendre ni’s pot rembre.  E qualque cose serà concegrada una vegade, 
Lv 27,29  serà sant dels sants al Senyor. 29  E tota concegració que serà oferta per  
Lv 27,31  e en aquell són santifichats. 31  E si algú volrà rembre las suas dècimes,  
Lv 16,31  sereu mundats. 31 Lo dissapte  é reposament, e afligireu vostres ànimas a 
Ex 19,7  e apellà los majors del poble per  edat, e sponé’ls totas las paraules que  
Ex 17,15  de Amalech dejús lo cel. 15 E  edifichà Moysès altar a nostro Senyor, e  
Ex 24,4  paraulas de Déu, e levà’s matí e  edifichà altar al [*] munt, e XII títols  
Ex 32,5  5 E quant ho hach vist Aron,  edifichà altar devant ell, e cridà en alta 
Ex 9,18  aytal en Egipte, del die que fou  edifichada entrò ara. 19 Donchs, tramet e  
Ex 20,25  »E si fas altar de pedre, no’l ma  edificharàs de pedres trencades, e si  
Ex 1,11 que’ls turmentassen de càrrechs, e  edificharen ciutats de tendes a Farahó:  
Ex 15,15  Adonchs fóran torbats los duchs de  Edom, e tremolament tench los forts de  
Lv 5,11  per son peccat la desena part de I  efí, ço és, I cister, de sèmola, e no meta 
Ex 6,18  fills de Cahat: Ameran e Ysuar e  Efron e Oziel. E los anys de la vida de  
Ex 2,12 e vis que no hy havia negú, ferí lo  egipcià e ocís-lo e amagà’l en la  
Ex 2,14 -ma tu auciura axí com matares lo  egipcià? Lavors hach paor Moysès e dix:  
Lv 24,10  lo qual havia hagut de un home  egipcià, per barallar-se entre los fills 
Ex 1,13  multiplichaven e crexían. 13 E los  egipcians havían aÿrats los fills de  
Ex 3,8  que’ls desliure de las mans dels  egipcians e’ls amèn en terra bona e  
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Ex 3,9  aflicció per què són opremuts dels  egipcians. 10 Mas vina, e trematré’t al  
Ex 3,21  gràcia en aquest poble devant los  egipcians, e quant axireu no axireu buyts, 
Ex 6,5  dels fills de Yrrael perquè los  egipcians los apremían, e remembrà’m de  
Ex 6,6  e us desliuraré de càrcer dels  egipcians, i us rembré en alt bras, en  
Ex 6,7  qui us he trets dels càrcers dels  egipcians, 8 e metré-us en terra sobre  
Ex 7,21  en lo flum [*], e no poguéran los  egipcians beura de l’aygüe del flum, e  
Ex 7,22  féran tot axí los encantadors dels  egipcians ab lur encantament, e fou  
Ex 8,21  de mosques, e las cases dels  egipcians seran plenas de mosques de  
Ex 8,26  ’s pot fer axí; las horrezas dels  egipcians sacrificharem al Déu nostro, [*] 
Ex 8,26  al Déu nostro, [*] que colen los  egipcians devant ells, allapidar-nos-  
Ex 9,6  die moriren tots los bestiars dels  egipcians, e de las bísties de Yrrael  
Ex 10,2  quantas vegades he opremuts los  egipcians i he fets los meus senyals en  
Ex 11,3  Senyor gràcia al poble devant los  egipcians. E fou Moysès gran home e fort  
Ex 11,7 per grans miracles Déu depertex los  egipcians dels fills d’Irrael.” 8 E tots  
Ex 12,23  passarà nostro Senyor e ferirà los  egipcians; e com veurà la sanch sobre lo  
Ex 12,27  [*] de Yrrael en Egipte e ferí los  egipcians e salvà las nostras cases.” E lo 
Ex 12,35  e Aron, ço és, que demanaren als  egipcians vexells d’or e d’argent e  
Ex 12,36 ’ls nostro Senyor gràcia devant los  egipcians que los ho prestaren, e  
Ex 12,36 los ho prestaren, e despullaren los  egipcians. 37 E anaren-se’n los fills  
Ex 12,39  no’ls podien fer levats, car los  egipcians los costrenguéran de axir [*].  
Ex 14,4  e en tota sa host, e sabran los  egipcians que jo sóm Senyor. E féran-ho  
Ex 14,12  “Pertex-te de nós e serviam los  egipcians”? Car molt més val servir los de 
Ex 14,17  endureyré lo cor de Farahó e dels  egipcians que us encalcen, e glorificaré  
Ex 14,23  la una part e a l’altre. 23 E los  egipcians qui’ls encalsaven entraren  
Ex 14,25  e anaren al fons. E diguéran los  egipcians: –Fugiam a Yrrael, car nostro  
Ex 14,30  ’ls nostro Senyor de la mà dels  egipcians aquell die, 31 e víran los de  
Ex 18,8  tot ço que Déu havia fet [*] als  egipcians per amor de Yrrael, e tot lo  
Ex 18,9  ço car lo havia tret de la mà dels  egipcians, 10 e dix: –Beneÿt sia nostro  
Ex 18,10  e qui us desliurà de la mà dels  egipcians lo seu poble. 11 Ara he conegut  
Ex 19,4  haveu vist què ha Déu fet als  egipcians, com vos he aportats sobre las  
Ex 1,1  fills de Yrrael qui entraren en  Egipte ab Jacob, e cascú era ab sa  
Ex 1,5  de Jacob éran LXX. E Josep era en  Egipte. 6 E quant hi foren [*] ell e sos  
Ex 1,8  entretant levà’s rey novell sobre  Egipte, qui no conegué Josep, 9 e dix a  
Ex 1,15  servicis [*]. 15 E dix lo rey de  Egipte a las madrinas dels habreus –e la  
Ex 1,17  e no féran lo manament del rey de  Egipte, mas selaven los mascles. 18 E lo  
Ex 1,19  no són axí com las altres de  Egipte, car ellas saben de levar infants e 
Ex 2,11  aflicció d’ells. E viu un baró de  Egipte qui ferí un dels hebreus sos  
Ex 2,19  solíau? 19 E diguéran: –Un home de  Egipte nos ha desliurades de la mà dels  
Ex 2,23  E aprés molt temps, morí lo rey de  Egipte. E los fills d’Irrael gemagaren  
Ex 3,7  viu la aflicció del meu poble en  Egipte, e oyí lo seu crit per la duresa de 
Ex 3,10 los fills de Yrrael, de la terra de  Egipte. 11 E dix Moysès a nostro Senyor:  
Ex 3,11  e traga los fills de Yrrael de  Egipte? 12 E dix Déu: –Jo seré ab tu, e  
Ex 3,12  que com hauràs tret lo poble de  Egipte, sacrificaràs en aquest munt a Déu. 
Ex 3,16  jo viu tot ço que us sdevenech en  Egipte, 17 e dix que us tragués de la  
Ex 3,17  que us tragués de la aflicció de  Egipte e us aport en terra de Canahan, de  
Ex 3,18 e los pus vells de Yrrael al rey de  Egipte, e dir-li-has: “Lo Senyor, Déu  
Ex 3,19  sé que no us lexarà anar lo rey de  Egipte [*] 20 [*] en totas las mias  
Ex 3,22  fills e fillas, e despullareu  Egipte. 4,Tit Capítol quint 1 Respòs  
Ex 4,18  li: –Iré e tornaré a mos frares en  Egipte per ço que veja encara si són vius. 
Ex 4,19 Senyor a Moysès [*]: –Vés, torna en  Egipte, que tots aquells són morts qui  
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Ex 4,20 ’ls sobre I aze e tornà-sse’n en  Egipte, e portava la verga de Déu en la  
Ex 4,21  li nostro Senyor: –Vé e ratorna en  Egipte, e totas las maravellas que jo posí 
Ex 5,4  ni cultell. 4 E dix lo rey de  Egipte: –Per què vosaltres, Moysès e Aron, 
Ex 5,12  lo poble per tota la terra de  Egipte a cullir pallas. 13 E los  
Ex 5,13  pallas. 13 E los majorsdòmens de  Egipte aproxulaven-los e dèyan: –Compliu 
Ex 6,11 Senyor a Moysès e dix: 11 –Entra en  Egipte e parla ab Farahó, rey de Egipte,  
Ex 6,11 en Egipte e parla ab Farahó, rey de  Egipte, que lex anar los fills de Yrrael  
Ex 6,13 Aron [*] a manà [*] a Farahó rey de  Egipte [*]. 14 Aquests són los prínceps de 
Ex 6,26  los fills de Yrrael de la terra de  Egipte per lurs companyes. 27 Aquests són  
Ex 6,27  los qui parlaren a Farahó, rey de  Egipte, [*] 28-29 [*] tot ço que Déu los  
Ex 7,3  e mes maravellas en terra de  Egipte. 4 E no us oyran, e matré la mia mà 
Ex 7,4  us oyran, e matré la mia mà sobre  Egipte, e manaré ma host e lo meu poble,  
Ex 7,5  juýs, 5 [*] stesa la mia mà sobre  Egipte, e trauré los fills de Yrrael del  
Ex 7,18  e seran turmentats tots los de  Egipte qui beuran l’aygüe dels flums.” 19 
Ex 7,19  e stin ta mà sobre las aygües de  Egipte e sobre los flums e rius e basses,  
Ex 7,19  E sia sanch en tota la terra de  Egipte, axí en los vaxells de fust com de  
Ex 7,21  e fou sanch en tota la terra de  Egipte. 22 E féran tot axí los encantadors 
Ex 7,24 aquella vegada. 24 E cavaren los de  Egipte entorn del flum per haver aygüe que 
Ex 7,25  Déu hagué farits los flums de  Egipte. 8,Tit Capítol XI 1 E dix nostro  
Ex 8,5  granotas sobre tota la terra de  Egipte. 6 E Aron stès sa mà sobre totas  
Ex 8,6  sa mà sobre totas las aygües de  Egipte, e pujaren las granotas e cobriren  
Ex 8,6  e cobriren tota la terra de  Egipte. 7 E féran-ho axí los encantadors 
Ex 8,7  granotas sobre tota la terra de  Egipte. 8 E apellà Farahó Moysès e Aron e  
Ex 8,16 haurà moscallons en tota la tera de  Egipte.” 17 E féran-ho axí; stès Aron la 
Ex 8,17  en moscallons per tota la terra de  Egipte. 18 E los encantadors volguéran-  
Ex 8,24  sos servents e’n tota la terra de  Egipte, e fou complida la terra de tot  
Ex 9,4  entre las possacions [*] de  Egipte, que res no muyra d’essò que tany  
Ex 9,9  sia la pols sobre tota la terra de  Egipte, e los hòmens i las bístias hagen  
Ex 9,9  las gents en tota la terra de  Egipte. 10 E prenguéran cendra del foch e  
Ex 9,11  que havían ells e tota la terra de  Egipte. 12 E endureý nostro Senyor lo cor  
Ex 9,18  molta pedra, que no fou aytal en  Egipte, del die que fou edifichada entrò  
Ex 9,22  per ço que vinga pedra en terra de  Egipte [*]. 23 E stès Moysès la mà al cel, 
Ex 9,23  e lamps e pedre en la terra de  Egipte, e féu ploura nostro Senyor pedre  
Ex 9,23  nostro Senyor pedre sobre terra de  Egipte, 24 e foch queya ensemps [*], 25 e  
Ex 10,6 dels teus servents e de tots los de  Egipte, que may no ho viren tos pares ni  
Ex 10,6  E venguéran las lagostes sobre  Egipte. 7 E vinguéran los hòmens de Egipte 
Ex 10,7 Egipte. 7 E vinguéran los hòmens de  Egipte a Farahó, e diguéran a ell: –¿Entrò 
Ex 10,7  Senyor Déu lur. ¿No veus que parex  Egipte? 8 E apellaren Moysès e Aron a  
Ex 10,12  –Sten ta mà sobre la terra de  Egipte, e vindran lagostas, e pugeran  
Ex 10,12 herba que sia romasa en la terra de  Egipte. 13 E stès Moysès la verga sobre la 
Ex 10,13  Moysès la verga sobre la terra de  Egipte, e nostro Senyor manà un vent  
Ex 10,13  lo vent cremant atelà la terra de  Egipte ab las lagostas que hy aportà, 14  
Ex 10,14  qui pujaren sobre tota la terra de  Egipte [*], que may aytals fóran ni seran, 
Ex 10,15  axí que res [*] no hy romàs en tot  Egipte. 16 E per ço Farahó cuytà’s e  
Ex 10,19  no’n romàs neguna en la terra de  Egipte. 20 E endureý nostro Senyor lo cor  
Ex 10,21  e sían tenebres sobre la terra de  Egipte axí que’s palpen. 22 E stès Moysès 
Ex 10,22  fetas tenebres en tota la terra de  Egipte, axí que per III dies 23 negú no  
Ex 11,1  a Moysès: –Encara tocaré Farahó e  Egipte de una plaga, e puxs lexar-vos- 
Ex 11,3 Moysès gran home e fort en terra de  Egipte devant los servents de Farahó e  
Ex 11,4 –Açò dix Déu a mi: “Anit entrerà en  Egipte 5 e morran tots los primers fills  
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Ex 11,5  tots los primers fills en terra de  Egipte, del primer fill de Farahó qui seu  
Ex 11,6  6 E serà gran crit en la terra de  Egipte que may no n’hi hach aytal ne  
Ex 11,8  -m’han e diran: “Ix defora de  Egipte, tu e tot lo poble qui és sotmès a  
Ex 11,9 bé molts senyals se fan en terra de  Egipte. 10 E Moysès e Aron féran totas las 
Ex 12,1  dix a Moysès e Aron en terra de  Egipte: 2 –Aquest mes és a vosaltres  
Ex 12,12  12 »E passaré sobre la terra de  Egipte [*], e feriré tots los primers  
Ex 12,12  tots los primers fills en terra de  Egipte, de l’home entrò a la pus sotil  
Ex 12,12  e faré judicis en tots déus de  Egipte, que jo sóm Senyor. 13 E la sanch  
Ex 12,13  quant feriré la terra de  Egipte. 14 E haureu aquest die en  
Ex 12,17  [*] e aquell die trauré la host de  Egipte, e guardareu aquest die en vostras  
Ex 12,27  per las cases [*] de Yrrael en  Egipte e ferí los egipcians e salvà las  
Ex 12,29  tots los primers fills en terra de  Egipte ferí nostro Senyor, del primer fill 
Ex 12,30  sos servents e tota la terra de  Egipte, e fou fet gran crit en Egipte, car 
Ex 12,30  de Egipte, e fou fet gran crit en  Egipte, car no hy havia casa en què no hy  
Ex 12,33 e beneÿu-ma, 33 e treyeu-los de  Egipte. E cuytava’ls que isqués lo poble  
Ex 12,39  que havían portada passada de  Egipte, e féran pans alizos sots la  
Ex 12,40  que féran los fills de Yrrael en  Egipte fóran CCCCXXX anys; 41 e açò  
Ex 12,41  tota la host de nostro Senyor de  Egipte. 42 E aquesta nit dèvan guardar [*] 
Ex 12,51  los fills de Yrrael de la terra de  Egipte ab la sua fort mà per lurs  
Ex 13,3  vos de aquest die en què isqués de  Egipte e de la casa de servitut, en què  
Ex 13,8  féu nostro Senyor quant isquem de  Egipte.” 9 E serà quax senyal en ta mà e  
Ex 13,9  bocha, car en mà fort te tragué de  Egipte; 10 e guarda aquest stament en  
Ex 13,14 mà fort nos tragué nostro Senyor de  Egipte, de la casa de servitut. 15 Quant  
Ex 13,15  Senyor son fill primer en terra de  Egipte, del fill primer de l’hom tro al  
Ex 13,16  car nostro Senyor nos ha trets de  Egipte en mà fort. 17 E per ço, quant  
Ex 13,17  si batalla e que s’entornàs en  Egipte; 18 mas amanà’ls entorn per la via 
Ex 13,18  pujaren armats de la terra de  Egipte. 19 E aportà Moysès los ossos de  
Ex 14,7  triades de tots los carros de  Egipte, e los caps de tota la host. 8 E  
Ex 14,8  Senyor lo cor de Farahó, rey de  Egipte, e encalsà los fills de Yrrael; e  
Ex 14,9  mà. 9 E com los encalsassen los de  Egipte, trobaren-los prop de la mar; e  
Ex 14,10  e los fills d’Irrael víran los de  Egipte aprés si, temeren-se fort e  
Ex 14,11  –¿Per ventura no havia vazos en  Egipte e per ço nos has amanats que  
Ex 14,11  axí fer, que’ns traguessas de  Egipte? 12 ¿No és aquesta la paraula que  
Ex 14,12  la paraula que parlàvem a tu en  Egipte, e dèyam: “Pertex-te de nós e  
Ex 14,12  Car molt més val servir los de  Egipte que morir en aquest loch. 13 E dix  
Ex 14,13  Senyor que ferà vuy, car los de  Egipte qui ara veheu jamés no’ls veureu  
Ex 14,18  sos cavallers, 18 e sabran los de  Egipte que jo sóm Senyor [*] 19 [*] qui  
Ex 14,20  e 20 stech entre las albergades de  Egipte e las albergades d’Irrael, e era  
Ex 14,24 guardà sobre las albergades dels de  Egipte per una columpna de foch [*], e  
Ex 14,26  tórnan las aygües quantre los de  Egipte, sobre lurs carretas e lus  
Ex 14,27  al primer loch, e mentre los de  Egipte fugiren, las aygües los prenguéran  
Ex 14,31  aquell die, 31 e víran los de  Egipte morts a la riba de la mar e la gran 
Ex 15,26  sobre tu la langor que posí en  Egipte, car jo sóm Senyor senador teu. 27  
Ex 16,1  die del segon mes que axiren de  Egipte. Capítol XXI 2 Tot lo poble de  
Ex 16,3  mà de nostro Senyor en la terra de  Egipte, quant sèyam sobre las ollas e  
Ex 16,6  Senyor vos ha tremès de terra de  Egipte, 7 e al matí veureu la glòria de  
Ex 16,32  nodrí al desert quant fos trets de  Egipte.” 33 E dix Moysès a Aron: –Prin un  
Ex 17,3  e dix: –Per què’ns feras exir de  Egipte? ¿Perquè auciessas a nós e a  
Ex 18,1  nostro Senyor havia tret Yrrael de  Egipte, 2 pres Sephorà muller de Moysès,  
Ex 19,1  fou axit Yrrael de la terra de  Egipte [*] venguéran al deser de Sinaý 2  
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Ex 20,2  Déu teu qui’t traguí de terra de  Egipte, de la casa de servitut. 3 »No  
Ex 22,21  vosaltres fos stranys en terra de  Egipte. 22 »No noureu a vídua ni a pobill; 
Ex 23,9 vosaltres fos palagrins en terra de  Egipte. 10 »E VI anys sembraràs ta terra e 
Ex 23,15  al temps del mes [*] quant axís de  Egipte. E no aparràs devant mi buyt. 16 »E 
Ex 29,46  d’ells qui’ls treguí de terra de  Egipte per ço que jo stigués entre ells,  
Ex 32,1  qui’ns ha trets de la terra de  Egipte. 2 E dix-los Aron: –Preneu los  
Ex 32,4  déus, qui’t traguéran de terra de  Egipte! 5 E quant ho hach vist Aron,  
Ex 32,7 ha peccat, que traguist de terra de  Egipte, 8 e tost sa són pertits de la  
Ex 32,8  teu déu qui’t tregué de terra de  Egipte!” 9 E dix nostro Senyor altre  
Ex 32,11  teu poble que traguist de terra de  Egipte en gran fortalesa e en fort mà? 12  
Ex 32,12 no sia, per ço que no diguen los de  Egipte que per ço los ne treguist, [*] que 
Ex 32,23 a Moysès, qui’ns trach de terra de  Egipte”; 24 e jo diguí’ls: “Qual de  
Ex 33,1  teu poble que treguist de terra de  Egipte, en la terra que juré a Abraam e  
Lv 11,45  que aduguí a vosaltres de terra de  Egipte per ço que fos a vosaltres en  
Lv 18,3  segons la costuma de la terra de  Egipte en la qual habitàs, ni segons la  
Lv 19,34 vosaltres fos strangers en terra de  Egipte. Jo sóm lo Senyor Déu vostro. 35  
Lv 19,36  vostro, qui us aduguí de terra de  Egipte. 37 »Guardau tots los meus  
Lv 22,33  33 que us he aduyts de la terra de  Egipte per ço que fos a vosaltres en Déu.  
Lv 23,43  com treguí a ells de terra de  Egipte. Jo sóm lo Senyor Déu vostro. 44 E  
Lv 25,38  aduguí a vosaltres de la terra de  Egipte per ço que donàs a vosaltres la  
Lv 25,42  e jo treguí a ells de terra de  Egipte. E no vendràs aquells sots condició 
Lv 25,55  los quals jo aduguí de la terra de  Egipte en mà fort. 26,Tit Capítol XXVI 1  
Lv 26,13  aduguí a vosaltres de la terra de  Egipte per ço que no servísseu a ells, e  
Lv 26,45  com aduguí a ells de terra de  Egipte devant las gents per ço que fos lur 
Lv 20,15  de vosaltres. 15 »E qui jaurà ab  egua o ab ovella, muyre de mort, e la  
Ex 26,36  tenyt e de bis retort per obre d’ egulla. 37 E las V colones del fust de  
Ex 40,7  7 Lo labis, entre l’altar e  el tabernacle, e umplir-l’has d’aygüe. 
Lv 1,9 levats ab aygüe, e sacrificarà-ho  el sacerdot sobre l’altar en holocaust e  
Lv 10,6  manat. 6 E parlà Moysès a Aron e a  Eletzar e a Ytamar, fills d’ell, e dix- 
Lv 10,12  12 E parlà Moysès a Aron e a  Eletzar e a Ytamar [*], los quals éran  
Lv 10,15  e lo sèu qui crema en l’altar sia  elevat devant Déu, e pertanyen a tu e a  
Ex 18,4  en terra stranya»–, 4 e l’altre  Elièser –«Car lo Déu del meu pare,  
Ex 2,22  E parí’n altre que apellà  Elítzer, e dix: «Déu, pare de mon pare,  
Ex 6,23  e Cecrí. 23 E pres Aron muller  Elizàbech filla de Aminadap, sor de  
Ex 1,6  en Egipte. 6 E quant hi foren [*]  ell e sos frares e tot aquell parentiu, 7  
Ex 2,12  dels hebreus sos frares; 12 e com  ell guardàs ça e là e vis que no hy havia  
Ex 2,14  per què feria son proÿsme. 14 E  ell respòs: –Qui t’ha stablit príncep ni  
Ex 2,20  a beura a nostras ovellas. 20 E  ell dix: –A on és? Per què’l na jaquís  
Ex 2,21  vengut, jurà Moysès que staria ab  ell. E pres Sephorà, filla del sacerdot,  
Ex 3,4  4 E viu nostro Senyor que  ell ho anava a veura; apellà’l d’enmig  
Ex 3,4  e dix-li: –Moysès, Moysès! E  ell dix: –Ací çó. 5 E ell dix-li: –No t’ 
Ex 3,5  Moysès! E ell dix: –Ací çó. 5 E  ell dix-li: –No t’hich acostas. Leva’t 
Ex 4,2  –Què és axò que tens en la mà? E  ell respòs: –Verga. 3 E dix-li nostro  
Ex 4,14  sé que és bell parler. Ves que  ell axirà a tu a carrera, e veurà’t e  
Ex 4,24  alciuré ton fill primer.” 24 E com  ell fos en la carrera [*], acorrech-li  
Ex 4,27  a carrera a Moysès, al desert. E  ell anà allí a carrera al munt de Déu [*]. 
Ex 5,2  que’m sacrifich al desert.” 2 E  ell respòs: –Qui és Senyor, que oja ta  
Ex 5,17 feren a tort los majorsdòmens? 17 E  ell respòs: –Vosaltres vos posau e per ço  
Ex 7,2  parlaràs tot ço que jo’t diré, e  ell parlarà a Faraó que lex anar los fills 
Ex 7,15 vol lexar anar lo poble. 15 –Vés a  ell –dix nostro Senyor– al matí, e ell  
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Ex 7,15  ell –dix nostro Senyor– al matí, e  ell axirà a las aygües, i tu staràs devant 
Ex 7,15  a las aygües, i tu staràs devant  ell a la riba del flum, e portaràs en ta  
Ex 8,10 romanguen solament en lo flum. 10 E  ell respòs: –Demà. E ell dix: –Segons la  
Ex 8,10  lo flum. 10 E ell respòs: –Demà. E  ell dix: –Segons la tua paraula feré, per  
Ex 8,31  Farahó e pregà nostro Senyor. 31 E  ell féu segons la sua paraula, e tolch las 
Ex 10,1  que fassa aquests senyals meus en  ell, 2 e que ho comptes en las orellas de  
Ex 10,7  de Egipte a Farahó, e diguéran a  ell: –¿Entrò a quant soferirem aquest  
Ex 10,8 apellaren Moysès e Aron a Farahó, e  ell dix-los: –Anau-vos-na e  
Ex 12,10  res tro al matí; e si res d’ ell na roman, cremar-ho-heu ab foch.  
Ex 14,2  e la mar, quantre Belsafon. Devant  ell posareu las albergades sobre la mar. 3 
Ex 14,25  car nostro Senyor se combat per  ell quantre nós. 26 E dix nostro Senyor a  
Ex 15,16  de Canahan 16 e vingue sobre  ell por en granesa del teu bras. Sían  
Ex 15,25  Moysès e dix: –Què beurem? 25 E  ell cridà a nostro Senyor, e nostro Senyor 
Ex 15,26  del Senyor, Déu teu, e fas devant  ell ço qui és dret, e obeyràs los seus  
Ex 16,8  murmurament e que murmuràs quantre  ell; car nós, ¿qui som? Ni quantre nós no  
Ex 16,23  e diguéran: «Què és açò?», 23 e  ell los dix: –Açò que nostro Senyor mana:  
Ex 17,10 la mia mà. 10 E féu Josuè axí com a  ell havia manat Moysès [*]. E Moysès e  
Ex 17,12  una pedra e posaren-la sots  ell en què’s sech. Aron e Hur sostenían  
Ex 18,7 muller e II fills teus ab ella. 7 E  ell isqué a carrera a son sogre, [*] e  
Ex 18,17  de Déu e las suas ligs. 17 E  ell respòs: –No fas bona cose. 18 De foll  
Ex 18,20 diu, 20 e mostre al poble ço de què  ell se clama, i la costum de honrar, e la  
Ex 18,24 açò hach oÿt Moysès, féu tot ço que  ell havia manat, 25 e trià hòmens nobles  
Ex 18,26  e tot ço que era greu comptaven a  ell, e ells jutjaven solament las leugeras 
Ex 19,10  del poble a nostro Senyor, 10 e  ell dix-li: –Vé al poble e sacrifíchan  
Ex 20,17  ni lo bou ni l’aze, no res que  ell haja. 18 E tot lo poble oÿa los trons  
Ex 20,25  e si levas ton cultell sobre  ell serà enorreat. 26 »No pugeràs per  
Ex 21,4  e los fills seran de son senyor, e  ell axirà ab son vestir. 5 E si diu lo  
Ex 21,19 n’haurà mal lo feridor, emperò que  ell pach e que reta las despesas que lo  
Ex 21,21  II, no haurà pena, car haver és d’ ell. 22 »E si los hòmens sa barallaran e  
Ex 21,30  30 e si hom lo volia dar per preu,  ell darà per scapar sa vida ço que hom li  
Ex 22,3  pus que lo sol sia axit, fa homey,  ell morrà. E si no ha què reta per lo  
Ex 22,11  e rebrà lo senyor lo segrament e  ell no serà costret que ho reta. 12 E si  
Ex 23,5  te n’iràs, mas levar-l’has ab  ell. 6 »E no t’abaxaràs al judici del  
Ex 24,2  acostaren ni lo poble no muntà ab  ell. 3 E adonchs vench Moysès e retornà al 
Ex 24,7  ha parlat, e serem obedients a  ell. 8 E pres la sanch e scampà-la sobre 
Ex 24,14  neguna carela hi ha, aduyts-la a  ell. 15 E quant fou pujat Moysès, cobrí lo 
Ex 25,9  de fer e los vaxells en honor d’ ell. »E axí fereu 10 aquella archa: del  
Ex 25,31 e anaps, pedres patitas e liris, d’ ell prosseynt. 32 VI canons axiran dels  
Ex 26,12  qui és pus ample, de la mitat d’ ell cobriràs lo derrer cap del tabernacle, 
Ex 27,3  -lo de aram. 3 E feràs dejús d’ ell calderas per rebre la cendra, e  
Ex 27,7  de l’altre costat de l’altar per  ell a portar; 8 que no serà gens macís,  
Ex 27,19  e feràs de aram los forrellats d’ ell axí com del palau. 20 »E mana als  
Ex 28,41 a Aron, ton frare, e a sos fills ab  ell, e sagraràs las mans de tots,  
Ex 28,43  a Aron e a la sua sament aprés d’ ell. 29,Tit Capítol XXXIIII 1 »Mas açò  
Ex 29,10  poseran lurs mans sobre lo cap d’ ell. 11 E sacrificar-l’has devant  
Ex 29,12  scamparàs sobre lo fonament d’ ell. 13 E pendràs tot lo grex [*] que  
Ex 29,15 pendràs un moltó, e sobre lo cap d’ ell posarà Aron e sos fills las mans. 16 E 
Ex 29,19  altre moltó e sobre lo cap d’ ell Aron e sos fills poseran lurs mans. 20 
Ex 29,25  a nostro Senyor, car oferta és d’ ell. 26 E pendràs lo pits del moltó †des  
Ex 29,29  Aron hauran sos fills aprés d’ ell, e las mans d’ells sían untades en  



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

333 
 

Ex 29,31  la consegració e couràs la carn d’ ell en loch sant, 32 e menjar-n’ha Aron 
Ex 30,2 II colzos de altesa, e los corns d’ ell iran devant. 3 E vestir-l’has d’or 
Ex 30,3  d’or fort bell, axí la grazela d’ ell com las parts entorn e los corns. E  
Ex 30,7  santifichar-hi-ha ensens sobre  ell, qui suaument olga al matí, quant  
Ex 30,9  generacions. 9 No ofarreu sobre  ell timiama d’altre composició, ni oferta 
Ex 30,19 -hi aygüe, 19 e levar-s’han en  ell Aron e sos fills las mans e los peus  
Ex 30,26  obra d’ungüenter. 26 E untaràs d’ ell lo tabernacle del testimoni e l’archa 
Ex 31,6  de Abisament, del trip de Dan, e  ell ha cor de hom savi e resposat per ço  
Ex 31,14 guarderà de mort morrà, qui ferà en  ell obre parirà la sua ànima del ceu  
Ex 31,15  a nostro Senyor; aquell qui en  ell farà obre morrà. 16 Guarden los fills  
Ex 32,3 -los-ma. 3 E féu lo poble ço que  ell dix, e aportaren los anells e los  
Ex 32,5  vist Aron, edifichà altar devant  ell, e cridà en alta veu e dix: –Gran és  
Ex 32,18 batalla oig en las albergades. 18 E  ell respòs: –No és crit de hòmens qui  
Ex 32,22  ells aquest peccat ten gran? 22 E  ell respòs: –No s’enfellonescha lo meu  
Ex 32,26 acost-se a mi. E ajustaren-sa a  ell tots los fills de Leví. 27 E dix-  
Ex 33,11 hom sol parlar a son amich. E quant  ell anava a las albergades, lo seu servent 
Ex 33,19  Moysès: –Mostre’m ta glòria. 19 E  ell respòs: –Jo’t mostraré tot bé, e seré 
Ex 34,6  Senyor, 6 e com passàs devant  ell, ell dix: –Senyorador, Senyor Déu  
Ex 34,6  Senyor, 6 e com passàs devant ell,  ell dix: –Senyorador, Senyor Déu  
Ex 34,20  ab ovella, e si no deràs preu per  ell, serà ocís. Lo primer fill de tos  
Ex 34,32 com haguéran parlat, 32 venguéran a  ell tots los fills de Yrrael e manà’ls  
Ex 34,34  a nostro Senyor Déu e parlava ab  ell, levave’s lo vel entrò que axia, e  
Ex 38,18  d’argent, 18 e a l’entrant d’ ell féu tenda [*] de jacint e de porpre e  
Ex 38,23  de Sizamach, del trip de Dan, e  ell fou mestre fort bo de fusta [*] e de  
Ex 39,10 9 de obra quadrat [*], 10 e posà en  ell IIII órdens de gemes. En la primera  
Ex 39,41  [*], 41 e las vestiduras d’ ell que úsan los sacerdots en lo santuari, 
Ex 40,3  del testimoni. 3 E posaràs en  ell l’archa e lexaràs devant ella lo vel. 
Ex 40,27  vestiari del testimoni, e oferí en  ell holocausts e sacrificis, axí com  
Lv 1,11 devant nostro Senyor, e la sanch d’ ell scamparan sobre l’altar los fills de  
Lv 3,3  de la tela e tot lo grex qui dins  ell és 4 e abdosos los ronyons e en los  
Lv 4,26  fonament de aquell. 26 E lo sèu d’ ell perfumarà demunt la ara axí com lo  
Lv 4,26  per passificament, e preguerà per  ell per ço que lo seu peccat sia perdonat. 
Lv 4,35  35 E prenga lo sèu e fassa d’ ell axí com se sol fer del sèu del moltó  
Lv 5,1  de sagrament e serà testimoni que  ell ho oyí e hu viu e hy fou concent, si  
Lv 5,6 del folch o una cabra, e aorarà per  ell lo sacerdot e per lo peccat. 7 »E en  
Lv 5,10  axí con solen fer, e pregarà per  ell lo sacerdot e per lo peccat de aquell, 
Lv 5,10 peccat de aquell, e serà perdonat a  ell. 11 »E si no abasta son poder que  
Lv 5,13  del qui ofer, 13 e prech per  ell, e lo romanent sia del prevera per  
Lv 5,16  aquell ofirent lo moltó, e serà a  ell perdonat. 17 »Ànima si peccarà per  
Lv 5,18  del peccat. Lo qual ador per  ell, car no sabent ho féu, e serà perdonat 
Lv 5,18 no sabent ho féu, e serà perdonat a  ell, 19 car per error s’era depertit del  
Lv 6,2  comanda que li serà feta en fe, e  ell la haurà rebuda e ell robarà aquella,  
Lv 6,2 feta en fe, e ell la haurà rebuda e  ell robarà aquella, o en alguna manera la  
Lv 6,7  del peccat. 7 E aquell prech per  ell devant lo Senyor e perdó en aquell per 
Lv 6,12  nodrescha lo sacerdot matent en  ell lenya tots dies al matí, e lo  
Lv 6,28  de la terra en lo qual la carn d’ ell serà cuyta, sia trenchat; e si serà  
Lv 8,7 bisbe de li e lo braguer, e vestí a  ell lo pali e demunt li donà lo ephot, 8  
Lv 8,9 santificació, axí com havia manat a  ell nostro Senyor. 10 E aportà untament d’ 
Lv 8,10  lo tabernacle e tot ço que és en  ell, 11 e santifichà ells e salpassà sobre 
Lv 8,11  sobre lo altar VII vegades, e untà  ell e tots sos vaxells e lo pitxell e son  
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Lv 8,13  consegrà’l. 13 E com los fills d’ ell foren oferts, vestí’ls de gonellas de 
Lv 8,21  odor a Déu, axí com havia manat a  ell. 22 E sacrifichà l’ariet segon en  
Lv 8,28  ho haguéssan alsat devant Déu, 28  ell ho pres de las mans de aquells e  
Lv 8,29  en part sua, axí com havia manat a  ell lo Senyor Déu. 30 E pres l’ungüent de 
Lv 9,6  e aparrà a vosaltres la glòria d’ ell. 7 E dix a Aron: –Acoste’t a l’altar 
Lv 9,7 oferràs dons per lo poble, aora per  ell, axí com manà nostro Senyor. 8 E  
Lv 9,9  presentaren sos fills, en la qual  ell banyà son dit, e tochà lo corn de l’  
Lv 9,12  -li la sanch de aquell, la qual  ell buydà entorn de l’altar e dessobre lo 
Lv 9,13  13 E aperallaren depertir  ell per membres ab lo cap e cascun membre  
Lv 9,18 del poble, e oferiren e aportaren a  ell sos fills la sanch, la qual scampà  
Lv 10,6  e a Eletzar e a Ytamar, fills d’ ell, e dix-los: –Vosaltres no tondreu  
Lv 13,6  e no crexerà en brotant, munderà a  ell, car ronya és, e leverà l’home las  
Lv 13,8  -l’ha per inmunde, si a  ell serà vist. 9 »E plaga de lebrozia si  
Lv 13,11  no enclourà aquell, car inmunde és  ell. 12 »E si florirà discorrent la  
Lv 13,15  15 ladonchs lo sacerdot jutgerà  ell per inmunde e serà comptat entre los  
Lv 13,17 tot l’home cobrirà, 17 concidererà  ell lo sacerdot e triar-l’ha per munde. 
Lv 13,21  del cuyre e serà foscha, enclourà  ell lo prevere per VII dies; 22 e si  
Lv 13,25  e la vizió pregona més avant d’ ell, ço és, del cuyro, lebrozia és [*]; 26 
Lv 13,29 en la barba naxerà lebrozia, veja a  ell lo sacerdot. 30 E si veu que sia  
Lv 13,30  pregont més avall del cuyro e en  ell cabells roigs manuts haurà, ensutzat  
Lv 13,36  cabells mudats, apertament jutgerà  ell inmunde; 37 e si la plaga starà plana  
Lv 14,21  per a oferir per ço que prech per  ell lo sacerdot, e la desena part de la  
Lv 14,29  cap del purificat a perdonar sobre  ell devant Déu; 30 e de las tortres e dels 
Lv 14,36 mia casa.” 36 E lo prevere manarà a  ell que deneig totas las universes coses  
Lv 14,36  coses de la case abans que entre  ell en aquella e que veja si alguna  
Lv 15,4  leig. 4 Tota la strada en la qual  ell dormirà e en la qual ell ciurà és  
Lv 15,4 en la qual ell dormirà e en la qual  ell ciurà és inmunde. 5 E si algun hom  
Lv 15,5  levar-s’ha las vestidures, e  ell, levat ab aygüe, serà no nèdeu entrò  
Lv 15,6 entrò al vespre. 6 E si siurà là on  ell ha segut, ell levarà las suas  
Lv 15,6  6 E si siurà là on ell ha segut,  ell levarà las suas vestidures, e ell [*], 
Lv 15,6  ell levarà las suas vestidures, e  ell [*], serà no nèdeu entrò al vespre. 7  
Lv 15,7  aquell levarà la sua vestidura, e  ell, levat en aygüe, serà inmunde entrò al 
Lv 15,10 aquelles levarà la sua vestidura, e  ell, levat en aygüe, serà no nèdeu entrò  
Lv 15,12 al vespre. 12 E vaxell de terra que  ell hage tochat sia trenchat, e si és de  
Lv 15,14 tortres o II colomins, e devant Déu  ell vindrà a la porta del tabernacle del  
Lv 15,22  aquella levarà lo ceu vestiment, e  ell, levat ab aygüe, serà no nèdeu entrò  
Lv 15,24  VII dies, e en tots los lochs on  ell dormirà ensutzerà. 25 »Fembra que per  
Lv 15,27  a ella levarà la sua vestimenta, e  ell, levat en aygüe, serà inmunde entrò al 
Lv 16,4 las quals deven ésser aportades com  ell serà levat. 5 »E ell rebrà de tota la  
Lv 16,5  aportades com ell serà levat. 5 »E  ell rebrà de tota la moltitut dels fills  
Lv 16,6  6 e quant haurà ofert lo vadell,  ell pregarà per si e per la casa sua. 7 E  
Lv 16,19  VII vegades ab lo dit, e netegerà  ell e santificarà a ell de totas las  
Lv 16,19 dit, e netegerà ell e santificarà a  ell de totas las inmundícies dels fills de 
Lv 16,34  de aquells una vegada en l’any. E  ell féu axí com manà nostro Senyor Déu a  
Lv 17,16  leverà la sua vestimenta e lo cos,  ell aporterà la sua iniquitat. 18,Tit  
Lv 19,6  en lo die del vostro sacrifichar a  ell sia menjat e’n l’endemà, e lo que  
Lv 19,13  a ton proÿsme ni no opremes a  ell per fortse. No romendrà ab tu la obre  
Lv 19,17  per ço que no hages sobre  ell peccat. 18 No’t vullas venjar ne no  
Lv 19,22  lo Senyor, e serà reconciliada a  ell e serà-li jaquit son peccat. 23 »Com 
Lv 19,34  quax strany [*], 34 [*] amau a  ell quax axí com a vosaltres matexs, car  
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Lv 20,3  3 e jo posaré la mia faç contre  ell e tallaré aquell del mig de son poble, 
Lv 20,4  sua sament a Moloch e no volran a  ell ociure, 5 jo posaré la mia faç sobre  
Lv 20,5  e tots aquells qui concentiran a  ell per ço que fornicassen ab Moloch, e  
Lv 20,9 mare, la sanch de aquells sia sobre  ell. 10 »Qui serà ensutzat ab la muller d’ 
Lv 20,13  ab mascle, ço és, que jaurà ab  ell e hi serà concent, muyren de mort e la 
Lv 20,17  d’ella e ella la vergonya d’ ell, gran letgeza fan, per què sien morts  
Lv 21,6  a lur Déu e no ensutzen lo nom d’ ell, e lo perfum del Senyor e’ls pans de  
Lv 21,7  que és rebujade per marit, car  ell és concegrat al Senyor Déu ceu 8 e  
Lv 21,12 la unció santa del Déu ceu és sobre  ell. Jo sóm lo Senyor. 13 »E prenga muller 
Lv 21,15  sóm lo Senyor Déu qui santifich a  ell. 16 E parlà nostro Senyor a Moysès  
Lv 23,8  neguna obra servil no serà feta en  ell. Capítol XXIII 9 E parlà nostro Senyor 
Lv 23,13  a nostro Senyor. 13 E oferreu ab  ell II desenes de cèmola mesclada ab oli  
Lv 24,12  què manaria Déu que fos fet d’ ell. 13 E parlà nostro Senyor Déu a Moysès 
Lv 24,19  a alguns de sos ciutadans, axí com  ell haurà fet a ell sia fet: 20  
Lv 24,19  ciutadans, axí com ell haurà fet a  ell sia fet: 20 Trenchadura per  
Lv 24,20  dent per dent; aytal màcula com  ell ferà, aytal li cové sostenir. 21 »Si  
Lv 25,12  del camp menjareu ço que serà en  ell. 13 »En l’any jubileu retornerà  
Lv 25,14  de tos ciutadans o compreràs d’ ell, no costrengues ton frare, mas segons  
Lv 25,14  de l’any jubileu compreràs d’ ell, 15 e segons compte dels fruyts vena a 
Lv 25,25  la sua possació, lo pus proÿsme d’ ell pot rembre ço que aquell vendrà; 26 e  
Lv 25,30  aquella, e aquells que aprés d’ ell vendran per tostemps, e no la porà  
Lv 25,36  ab tu, 36 no prengues usura d’ ell tu, ni més que no li donist. Tem lo  
Lv 25,37  No deràs la tua moneda ab usura a  ell, ne la sobreabundància dels fruyts no  
Lv 25,39  tochat de gran pobresa e per açò  ell vendrà si matex a tu, no l’opremes  
Lv 27,10  bo per àvol ni mal per bo, car si  ell lo cambiarà, e aquell que és cambiat e 
Lv 27,12  axí stablescha lo preu, e ço que  ell dirà, que axí sia. 13 E si dar-ho  
Lv 27,19  volrà rembre lo camp aquell que  ell promès, anedescha la quinta part de la 
Ex 4,16  -vos-he què deureu fer. 16  Ell parlarà per tu al poble e serà ta  
Ex 2,8  qui puscha nodrir l’infant? 8 E  ella respòs: –Vé-hy. E anà la massipa e  
Ex 2,10 liurà’l a la filla de Farahó, 10 e  ella afià’l e apellà son nom Moysès, car  
Ex 10,12 e vindran lagostas, e pugeran sobre  ella e deguastaran tota herba que sia  
Ex 12,23  sobre lo lindar e’n las posts de  ella, passarà la porta e no lexarà lo  
Ex 14,16  los fills d’Irrael per mig d’ ella en sech. 17 E jo endureyré lo cor de  
Ex 15,20 l’alduf en la mà, e isquéran aprés  ella [*] ab aldufs, 21 ab què cantaren e  
Ex 18,6  tu, e ta muller e II fills teus ab  ella. 7 E ell isqué a carrera a son sogre, 
Ex 21,22  e que avortescha e s’afoll, e  ella viurà, haurà aytant de dan com lo  
Ex 22,16 qui encara no sia sposada e dorm ab  ella, dar li ha axovar e pendrà-la per  
Ex 27,21 E ligaran-la Aron e sos fills que  ella crem tro al matí devant nostro  
Ex 29,29  e las mans d’ells sían untades en  ella e segrades. 30 VII dies usarà de  
Ex 29,30  usarà de aquella lo bisbe qui per  ella serà stablit dels fills de Yrrael, e  
Ex 31,7  testimoni e lo feristol qui sobre  ella és, e tots los vaxells del  
Ex 37,5 al costat de l’archa per aportar a  ella. 6 E féu oracle d’or fort bell, de  
Ex 38,4 a manera de ret féu de aram, e sots  ella havia [*], 5 fuzos IIII anells per  
Ex 40,3  en ell l’archa e lexaràs devant  ella lo vel. 4 E posaràs la taula [*]  
Ex 40,4 vel. 4 E posaràs la taula [*] sobre  ella [*]. Lo canalobre starà ab sas  
Ex 40,19  en lo tabernacle, penjà devant  ella lo vel per ço que complís lo manament 
Lv 2,1  serà fogassa, e scamparà sobre  ella oli, e poserà-hy encens, 2 e portar 
Lv 6,18 mascles dels fills de Aron menjaran  ella, e açò sia fur per tostemps en  
Lv 7,19  al foch, e ço que serà net d’ ella sia menjat. 20 E ànima ensutzada qui  
Lv 9,17  la presentalla e omplí sa palma d’ ella e féu-na perfum sobre la ara estés  
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Lv 12,8 l’altre per peccat, e preguerà per  ella lo sacerdot e axí serà mundade.  
Lv 13,21 si veurà lo prevere que no haurà en  ella cabell blanch, e ella no serà pus  
Lv 13,21  no haurà en ella cabell blanch, e  ella no serà pus pregona del cuyre e serà  
Lv 13,25  aquella lo sacerdot; e si en  ella és tornat cabell blanch e la vizió  
Lv 13,53 ab flama de foch. 53 E si veurà que  ella no serà sclatada, 54 man hom que sían 
Lv 15,20 VII dies. 20 E tothom qui tocharà a  ella sia no nèdeu entrò al vespre; 21 e lo 
Lv 15,23  23 E tot vaxell sobre lo qual  ella ceurà, qualque’l toch levarà las  
Lv 15,24  al vespre. 24 E si hom jaurà ab  ella en temps de la sanch mestrual, serà  
Lv 15,27  serà ensutzat, 27 e qui tocharà a  ella levarà la sua vestimenta, e ell,  
Lv 15,30  e preguerà lo prevera per  ella devant Déu e per la mundícia del ceu  
Lv 18,23  neguna bístie ni t’ensutzeràs ab  ella; ni la fembra no s’acost a bístie ne 
Lv 18,23  s’acost a bístie ne’s mescla ab  ella, car molt és gran letgesa. 24 »No us  
Lv 18,27 foren devant vosaltres e ensutzaren  ella; 28 per la qual cose vosaltres vos  
Lv 19,22  moltó, 22 e lo sacerdot aorerà per  ella e per la colpa d’ella devant lo  
Lv 19,22  aorerà per ella e per la colpa d’ ella devant lo Senyor, e serà reconciliada 
Lv 19,23  la terra de Canahan e plantareu en  ella arbres portant fruyts, levareu lo  
Lv 20,6  ells, jo posaré la mia faç contre  ella e auciuré ella del mig del ceu poble. 
Lv 20,6  la mia faç contre ella e auciuré  ella del mig del ceu poble. 7 »Siau  
Lv 20,17 son pare [*], e veurà la letgeza d’ ella e ella la vergonya d’ell, gran  
Lv 20,17  [*], e veurà la letgeza d’ella e  ella la vergonya d’ell, gran letgeza fan, 
Lv 20,18 temps e descobrirà la sua letgeza e  ella amostrerà la sanch axí com li ix,  
Lv 24,5  5 »E pendràs cèmola e couràs d’ ella XII pans, cascú de II desenes, 6 dels 
Lv 25,19  e stareu ab fiansa sobre  ella. 20 E si vosaltres direu: “Què  
Lv 25,23  sou palegrins e avidedissos en  ella, 24 per la qual cose tota la regió de 
Lv 26,1 la vostra terra per ço que adoreu a  ella, car jo sóm lo Senyor Déu vostre. 2  
Lv 26,35  vostros dissaptes com habitàveu en  ella. 36 »E en aquells que de vosaltres  
Lv 12,4  vuytè sia circuncís l’infant. 4  Ella starà en la sanch de la sua  
Ex 1,19  fer, que los infants stojau? 19 E  ellas responguéran: –Las fembres habreas  
Ex 1,19  axí com las altres de Egipte, car  ellas saben de levar infants e parexen ans 
Ex 26,37  fust de setim deureràs, e devant  ellas aduran hom las tendas, e hauran los  
Ex 34,1  de las primeras, e scriuré sobre  ellas las paraulas que éran en las altres  
Ex 34,16  a tos fills, per ço que, pus que  ellas hauran fornicat ab lurs déus e  
Ex 38,17  éran de argent, e los caps d’ ellas ab lurs entretellaments, d’argent.  
Ex 39,29  d’or fort pur, e scriviren en  ellas per obra de pedras preciozas: «Lo  
Lv 15,33  sanch, e dels hòmens que jauhen ab  ellas. 16,Tit Capítol XVI 1 E parlà nostro 
Lv 24,4  lo canalobre que és molt pur posa  ellas devant lo Senyor. 5 »E pendràs  
Ex 36,36  las ab los caps e féu los vazos d’ elles d’argent. 37 E féu tenda a l’  
Ex 1,11 e ischa de la terra. 11 E mès sobre  ells mestres de obres per ço que’ls  
Ex 2,11  a sos frares e viu la aflicció d’ ells. E viu un baró de Egipte qui ferí un  
Ex 2,24  Senyor. 24 E oyí lo gemegament d’ ells e rembrà’s de la covinensa que havia 
Ex 3,20  mias maravellas que faré enmig d’ ells, e puxes lexarà-us. 21 E donaré  
Ex 5,7 axí com primerament, mas vagen-hi  ells e cúllan rostoy. 8 A manera de las  
Ex 5,8  que primer fèyan posareu sobre  ells, e no’ls na aminvareu res, car  
Ex 6,3  en nom meu, e Adonay no afreturà a  ells; 4 e fiu ab ells covinensa que’ls  
Ex 6,4  no afreturà a ells; 4 e fiu ab  ells covinensa que’ls donàs la terra de  
Ex 6,4  de lur palegrinació en què foren  ells stranys. 5 Yo oyí lo gemagament dels  
Ex 6,9  tot açò als fills d’Irrael, e  ells no l’obeÿren per engoxa de l’spirit 
Ex 7,5  los fills de Yrrael del mig d’ ells. 6 E féu Moysès e Aron axí com nostro 
Ex 7,11  savis e los encantadors, e feren  ells per encantaments uns e altres secrets 
Ex 7,12  verga de Aron devorà los drachs d’ ells. 13 E fou endureÿt lo cor de Farahó e 
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Ex 8,26  [*] que colen los egipcians devant  ells, allapidar-nos-han. 27 Nós a  
Ex 9,11  Moysès per las nafres que havían  ells e tota la terra de Egipte. 12 E  
Ex 10,2  i he fets los meus senyals en  ells, e sapiau que jo sóm Senyor. 3 E  
Ex 12,16  honrat axí matex; e no fereu en  ells res de obra fora ço que tany a  
Ex 12,38 podia hom nombrar, qui’s mesclà ab  ells, e ovellas e altre bestiar molt e  
Ex 14,8  e encalsà los fills de Yrrael; e  ells éran-na axits en alta mà. 9 E com  
Ex 14,19  albergades de Yrrael. E anava ab  ells ensemps una culumpna de nuu, e lexà  
Ex 14,23  qui’ls encalsaven entraren aprés  ells, [*] per mig de la mar. 24 E era ja  
Ex 14,24  de foch [*], e ocís la host d’ ells, 25 e girà las rodes de las carretas  
Ex 14,28  éran intrats en la mar, que I d’ ells no’n romàs. 29 E los fills de Yrrael 
Ex 14,31  plaga que havia Déu feta quantre  ells, e temé lo poble a Déu e cregué  
Ex 15,13  13 Tu fores cap nostre e  ells temían al poble que remist, e portist 
Ex 16,15  que vol dir: «Què és açò?», car  ells no sabían què era. E dix-los  
Ex 16,20 de vèrmens; e irà’s Moysès quantre  ells. 21 E cullían-na al matí cascú tant 
Ex 18,11  ço car argullós havia stat quantre  ells. 12 E oferí Getró, lo sogre de  
Ex 18,16 contesa, vénan a mi qui jutge entre  ells e que’ls mostre los menaments de Déu 
Ex 18,21  e aÿren avarícia, e stablex d’ ells los uns que sían senyors de XXX, los  
Ex 18,22 e los grans plets romanguen a tu, e  ells jutgen solament las manors coses.  
Ex 18,26  ço que era greu comptaven a ell, e  ells jutjaven solament las leugeras coses. 
Ex 19,21  Senyor, e que no parèscan molts d’ ells; 22 e los sacerdots qui s’acosten a  
Ex 20,11  e la terra e la mar e ço qui és en  ells, e posà en lo setèn die, e per ço  
Ex 21,9  fer-li-ha segons la costuma d’ ells; 10 e si’n pren altre, ferà las  
Ex 22,8 senyor de la case ajustar-s’ha a  ells e jurerà que no stès sa mà en cose de 
Ex 22,9  en aze [*] ni en vestir; [*] e si  ells enganaran, al doble ho smaneran a lur 
Ex 22,11  no ho veu, 11 segrament serà entre  ells que no serà en sa mà la cose de son  
Ex 23,32  vosaltres. 32 Tu no feràs fe ab  ells ni ab lurs déus; 33 ni no habitaran  
Ex 24,5  5 E manà als jóvens dels trips e  ells oferiren a nostro Senyor Déu e  
Ex 24,7  e legí-la devant tot lo poble, e  ells diguéran: –Tot açò ferem que nostro  
Ex 24,11  e quax cel com és cerè 11 sobre  ells, qui luny s’éran partits dels fills  
Ex 25,8 -m’has santuari e staré enmig d’ ells, 9 segons tota semblansa de  
Ex 25,27 d’or en què hom meta forrellats en  ells per ço que hom puga aportar la taula. 
Ex 29,13 E pendràs tot lo grex [*] que sobre  ells és, e oferràs encens sobre l’eltar,  
Ex 29,21  fills [*]. »E quant seran segrats  ells e las vestidures, 22 pendràs lo grex  
Ex 29,22  II ronyons, e lo grex qui és sobre  ells al costat dret, per ço car és moltó  
Ex 29,25  pendràs totas coses de las mans d’ ells e ensendràs-ho sobre l’altar en  
Ex 29,29  fills aprés d’ell, e las mans d’ ells sían untades en ella e segrades. 30  
Ex 29,35  VII dies sagraràs las mans d’ ells, 36 e oferràs un vadell cascun die  
Ex 29,46  sebran que jo sóm lo Senyor Déu d’ ells qui’ls treguí de terra de Egipte per 
Ex 29,46  Egipte per ço que jo stigués entre  ells, car jo sóm lo Senyor Déu d’ells.  
Ex 29,46  ells, car jo sóm lo Senyor Déu d’ ells. 30,Tit Capítol XXXV 1 »E feràs altar 
Ex 30,4 ço que los forrellats sien mesos en  ells e l’altar sia portat. 5 E aquells  
Ex 30,12  Senyor Déu, e no haurà plaga en  ells com seran comptats. 13 Açò darà tot  
Ex 30,16  per ço que sia remembrament d’ ells devant nostro Senyor e hage mercè a  
Ex 30,16 Senyor e hage mercè a las ànimas d’ ells. Capítol XXXVI 17 E parlà nostro  
Ex 30,21  no muyren. Ley perdurable serà a  ells e a la lur sament per successions. 22 
Ex 30,28 holocaust e tota roba qui’s tany a  ells. 29 E santificar-ho-has tot, car  
Ex 31,17  e senyal perdurable entre mi e  ells, car en VI dies féu Déu lo cel e la  
Ex 32,6  és la festa de nostro Senyor. 6 E  ells levaren-sa al matí e oferiren-li  
Ex 32,10  la mia fortsa sa irescha quantre  ells e que’ls destroescha, e faré a tu en 
Ex 32,21  aquest poble, que amanasses sobre  ells aquest peccat ten gran? 22 E ell  
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Ex 32,34  mas jo vesitaré aquest peccat d’ ells al die de la venjansa. 35 E ferí  
Ex 34,31  e tots los prínceps del poble, e  ells anaren-hi, e puxs, com haguéran  
Ex 34,35 altre vegada sa cara com parlava ab  ells. 35,Tit Capítol XXXXI 1 E quant fou  
Ex 36,2  2 E quant hach parlat Moysès a  ells e tot hom savi a qui Déu havia donat  
Ex 36,3  dons dels fills de Yrrael. E com  ells stiguéssan tot die en la obre, [*] al 
Ex 38,30  ab tots los vaxells que ab ús d’ ells sa tànyan, 31 e los vazos del palau  
Lv 2,2 fills de Aron, sacerdot, e la un d’ ells prenga lo puny ple de cèmola e oli e  
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 demunt  ells, e la tela e aquell del fetge [*], 5  
Lv 7,15  de la sanch, 15 las carns del qual  ells menjaran en aquell die, e no romanga  
Lv 7,35  Déu en lo die que Moysès ordonà a  ells en ofici de prevere, 36 que manà a  
Lv 7,36  en ofici de prevere, 36 que manà a  ells lo Senyor donar als fills d’Irrael  
Lv 8,5  [*]. 4 [*] defora, 5 e digues a  ells: –Aquesta és la paraula que nostro  
Lv 8,6  pres Aron e sos fills e levà a  ells ab aygüe, 7 e vestí-li lo vestiment 
Lv 8,11  ço que és en ell, 11 e santifichà  ells e salpassà sobre lo altar VII  
Lv 8,11  e son bací per santifichar a  ells. 12 E gità oli sobre lo cap de Aron e 
Lv 8,13  ’ls de gonellas de li e sený a  ells braguers e posà en ells mitra, axí  
Lv 8,13 li e sený a ells braguers e posà en  ells mitra, axí com havia manat nostro  
Lv 8,31  31 E com hach santifichats a  ells e lurs vestidures, manà dient a ells: 
Lv 8,31  e lurs vestidures, manà dient a  ells: –Coets las carns fora lo tabernacle  
Lv 10,1  Senyor foch strany, lo qual a  ells no era manat. 2 E isqué foch de  
Lv 10,4  de Oziel, avoncle d’Aron, e dix a  ells: –Anau e preneu vostres frares devant 
Lv 10,5  de las albergades. 5 E mantinent  ells intraren e prengueren-los axí com  
Lv 10,7  santa unció és sobre vosaltres. E  ells faéran segons que manà Moysès. 8 E  
Lv 10,11  los meus furs que ha parlats Déu a  ells per mà de Moysès. 12 E parlà Moysès a 
Lv 11,32  al vespre. 32 »E qui caurà sobre  ells que sían morts serà ensutzat, axí  
Lv 11,34  si serà gitada aygüe demunt  ells seran no nèdeus, e tota cose que  
Lv 12,2  als fills d’Irrael e digues a  ells: »Fembra que haurà consabut per  
Lv 12,8  o II polls de colom, la un d’ ells a fer holocaust e l’altre per  
Lv 15,2  als fills d’Irrael e digau a  ells: »Home que soferà flux de sperma serà 
Lv 15,31  lo meu tabernacle que és entre  ells. 32 Aquesta és la lig d’aquells que  
Lv 17,7  e aquells que vendran aprés d’ ells. 8 »E en aquells dix: Hom de la casa  
Lv 18,2  als fills d’Irrael e digues a  ells: »Jo sóm Senyor Déu vostro. 3 No  
Lv 18,30  vosaltres, ni no siau ensutzats en  ells, car jo sóm lo Senyor Déu vostro.  
Lv 19,2  dels fills d’Irrael e diràs a  ells: »Siau sants car jo sóm sant, Senyor  
Lv 20,6  e als stròlechs e fornicarà ab  ells, jo posaré la mia faç contre ella e  
Lv 20,11  e la sanch d’aquells sia sobre  ells. 12 »E qui jaurà ab sa nora, abdós  
Lv 20,12 iniquitat, e la sanch lur sia sobre  ells. 13 »Qui dormirà ab mascle, ço és,  
Lv 20,13  de mort e la lur sanch sia sobre  ells. 14 »Qui pendrà per muller mare e  
Lv 20,16  muyren, e la lur sanch sia sobre  ells. 17 »Qui pendrà sa germana filla de  
Lv 20,23  totas aquestas coses faeren  ells, per què jo los he en oy. 24 Jo parle 
Lv 20,27  la sanch d’aquells sia sobre  ells. 21,Tit Capítol XXI 1 E dix nostro  
Lv 21,1  sacerots fills de Aron e digues a  ells: »Lo sacerdot no sia ensutzat en los  
Lv 22,2  lo nom de la mia santifichació que  ells matexs oferen. Jo sóm lo Senyor. 3  
Lv 22,3 »Digues [*] en aquells que aprés d’ ells vendran: »Tot hom de vostra sament  
Lv 22,9  Jo sóm lo Senyor que santifich a  ells. 10 »Negun hom strany no menjarà de  
Lv 22,18  a Aron e a sos fills, e diràs a  ells e a tots los fills de Yrrael: »Hom de 
Lv 23,10  als fills d’Irrael e digues a  ells: »Com sereu intrats en la terra la  
Lv 23,43  los fills d’Irrael com treguí a  ells de terra de Egipte. Jo sóm lo Senyor  
Lv 25,2  als fills d’Irrael e digues a  ells: »Com sareu intrats en la terra la  
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Lv 25,33  a l’any jubileu torneran a  ells, car las casas dels levins que fora  
Lv 25,42  a la possació de sos pares; 42 car  ells són mos servents e jo treguí a ells  
Lv 25,42 ells són mos servents e jo treguí a  ells de terra de Egipte. E no vendràs  
Lv 25,45  entre vosaltres o aquells qui d’ ells seran nats en la vostra terra. E  
Lv 25,46  en aquells que aprés d’ ells vendran, e poceyr-los-heu  
Lv 26,8 8 e V de vosaltres perceguiran C d’ ells, e C de vosaltres perseguiran XM dels 
Lv 26,13 de Egipte per ço que no servísseu a  ells, e qui trenquí las cadenas entorn de  
Lv 26,36 regions de lurs enamichs, enaxí que  ells fugiran per lo so de la fulla de l’  
Lv 26,36  ab glavi, e cauran no siguent  ells negú. 37 E correran cascú sobre sos  
Lv 26,41  mi. 41 E per ço jo iré contre  ells e aportaré aquells en la terra de  
Lv 26,41 entrò que hage vergonya la pensa d’ ells no circonciza. »E lavors adoreran per 
Lv 26,43 terra 43 la qual [*] fou lexade per  ells complauran a si los dissaptes ceus, e 
Lv 26,43  soledat per rahó de aquells, e  ells pregueran per lurs peccats per ço car 
Lv 26,44  ans altre vegada faré covinensa ab  ells, car jo sóm lo Senyor Déu d’ells. 45 
Lv 26,44  ells, car jo sóm lo Senyor Déu d’ ells. 45 E remembrar-m’he del meu  
Lv 26,45  meu fermament primer, com aduguí a  ells de terra de Egipte devant las gents  
Ex 29,13  ells és, e oferràs encens sobre l’ eltar, 14 mas la carn del vadell e lo  
Ex 29,44  lo tabernacle del testimoni ab l’ eltar, e Aron e sos fills per ço que usen  
Ex 4,10  al teu servent, car só de la pus  embarassada lengüe. 11 E dix nostro  
Ex 22,7  o vaxell en guarda, e hom haurà  emblat aquell qui hu haurà rebut, si és  
Lv 10,9 Senyor a Aron: 9 –Tot vi és qui pot  embriagar; per què no’n beuràs tu ni tos  
Lv 20,4  e quax en pocha cose tendrà lo meu  emperi e lexeran l’hom aquell que haurà  
Ex 8,29  e de ton poble e de tos servents;  emperò no’m vullas pus enganar que no  
Ex 21,19 ·s leu, no n’haurà mal lo feridor,  emperò que ell pach e que reta las  
Ex 39,16  arpions e atrestants anells d’or,  emperò los anells d’or posaren en la un e 
Lv 7,16  alguna cose entrò al matí. 16 »Si  emperò alguna cose per volentat serà  
Lv 19,20  serventa, jatcia ço que sia noble  emperò no remuda per preu, ne no li serà  
Lv 21,11  negun mort no intre de tot en tot;  emperò sobre son pare e sobre sa mare no  
Lv 21,22  ni pans al ceu Déu. 22 Mengeran,  emperò, dels pans que són oferts en lo  
Lv 25,28  a l’any jubileu; e en aquell,  emperò, totas las vendas sían retudes e  
Lv 25,53 lo preu aytant com haurà servit; 53  emperò si haurà servits los anys, guarde  
Lv 4,21  e Déu serà perdonador. 21  Emperò lo vadell aporten fora las  
Lv 8,33  e del pa, sia cremat al foch. 33  Emperò de la porta del tabernacle no  
Lv 25,23  lo novell, e menjareu lo vell. 23  »Emperò la terra no vendreu null temps,  
Lv 25,32  jubileu retornerà a son senyor. 32  »Emperò cases de levitans que sían en las  
Lv 26,44  ligs per ço avorrí lur ànima. 44  Emperò gens per açò, com seran en terra  
Lv 25,46  ells vendran, e poceyr-los-heu  empertostemps. E los frares vostres dels  
Ex 1,1  dels fills de Yrrael qui entraren  en Egipte ab Jacob, e cascú era ab sa  
Ex 1,5 cuxa de Jacob éran LXX. E Josep era  en Egipte. 6 E quant hi foren [*] ell e  
Ex 1,14  i [*] scarnien-los 14 e aduyen  en amargor lur vida per obres dures de  
Ex 2,11  l’he pres.» Capítol terç 11 E  en aquells dies, pus que fou crescut  
Ex 2,12  lo egipcià e ocís-lo e amagà’l  en la arena. 13 E isqué l’altre die e viu 
Ex 2,14 –Qui t’ha stablit príncep ni jutge  en nós? ¿Vòs-ma tu auciura axí com  
Ex 2,15  ’l auciure, e fugí-sse’n e anà  en terra de Median, e asech-se prop un  
Ex 2,22 apellà’l Gersan e dix: «Strany fuy  en terra stranya.» E parí’n altre que  
Ex 3,2  2 E aparech-li nostro Senyor  en flama de foch enmig de una gavarrera, e 
Ex 3,5  lo calsat de tos peus, car lo loch  en què stàs terra santa és. 6 E dix: –Jo  
Ex 3,7  –Jo viu la aflicció del meu poble  en Egipte, e oyí lo seu crit per la duresa 
Ex 3,7  la duresa de aquells qui’ls mètan  en obres, 8 e [*] devall per ço que’ls  
Ex 3,8  las mans dels egipcians e’ls amèn  en terra bona e spayosa, en terra en què  
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Ex 3,8 e’ls amèn en terra bona e spayosa,  en terra en què corre let e mel, la terra  
Ex 3,8  en terra bona e spayosa, en terra  en què corre let e mel, la terra del  
Ex 3,12  lo poble de Egipte, sacrificaràs  en aquest munt a Déu. 13 E dix Moysès a  
Ex 3,15  tostemps, e aquest és mon memorial  en totas coses en las generacions. 16 Vé e 
Ex 3,15  és mon memorial en totas coses  en las generacions. 16 Vé e ajusta tots  
Ex 3,16  jo viu tot ço que us sdevenech  en Egipte, 17 e dix que us tragués de la  
Ex 3,17 de la aflicció de Egipte e us aport  en terra de Canahan, de l’heteu e amoreu  
Ex 3,17  e amoreu [*] e aveu e gebuzeu,  en la terra en què corre let e mel.” 18 E  
Ex 3,17  [*] e aveu e gebuzeu, en la terra  en què corre let e mel.” 18 E oyran la tua 
Ex 3,20  anar lo rey de Egipte [*] 20 [*]  en totas las mias maravellas que faré  
Ex 3,21  lexarà-us. 21 E donaré gràcia  en aquest poble devant los egipcians, e  
Ex 4,2 nostro Senyor: –Què és axò que tens  en la mà? E ell respòs: –Verga. 3 E dix- 
Ex 4,3  dix-li nostro Senyor: –Gita-la  en terra. E gità-la en terra e tornà  
Ex 4,3  –Gita-la en terra. E gità-la  en terra e tornà serp, axí que fugia  
Ex 4,6  [*] nostro Senyor: –Mit la tua mà  en ton si. E quant le hy hach mesa, tragué 
Ex 4,6  hy hach mesa, tragué-la mazella  en semblansa de neu. 7 E dix: –Met-la  
Ex 4,9  ço que poràs del flum gitar serà  en sanch. 10 E dix Moysès: –Prec-te,  
Ex 4,12 jo? 12 Vé, donques, e jo seré ab tu  en la tua bocha, e ensenyar-t’he què  
Ex 4,15 parla-li e posa las mias paraulas  en la sua bocha, e jo seré en la tua bocha 
Ex 4,15 paraulas en la sua bocha, e jo seré  en la tua bocha e en la sua, e mostrar-  
Ex 4,15  bocha, e jo seré en la tua bocha e  en la sua, e mostrar-vos-he què deureu 
Ex 4,17 a Déu tany. 17 E prin aquesta verga  en ta mà en què deus fer los senyals. 18 E 
Ex 4,17  17 E prin aquesta verga en ta mà  en què deus fer los senyals. 18 E anà-  
Ex 4,18  -li: –Iré e tornaré a mos frares  en Egipte per ço que veja encara si són  
Ex 4,18 si són vius. E dix-li Getró: –Vés  en pau”. 19 E dix nostro Senyor a Moysès  
Ex 4,19  Senyor a Moysès [*]: –Vés, torna  en Egipte, que tots aquells són morts qui  
Ex 4,20  ’ls sobre I aze e tornà-sse’n  en Egipte, e portava la verga de Déu en la 
Ex 4,20  Egipte, e portava la verga de Déu  en la mà. 21 E dix-li nostro Senyor: –Vé 
Ex 4,21  -li nostro Senyor: –Vé e ratorna  en Egipte, e totas las maravellas que jo  
Ex 4,21  e totas las maravellas que jo posí  en ta mà fes devant Farahó. E jo endureyré 
Ex 4,24  ton fill primer.” 24 E com ell fos  en la carrera [*], acorrech-li nostro  
Ex 5,9  la lur obre per ço que no enténgan  en monsonegaries. 10 E per ço isquéran los 
Ex 5,23  que jo intràs a Farahó que parlàs  en ton nom, e ha turmentat lo teu poble?  
Ex 6,1  car per mans forts los lexaré e  en mà fort los gitaré de lur terra. 2 E  
Ex 6,3  a Abraam e a Ysach e a Jacob  en Déu totpoderós, en nom meu, e Adonay no 
Ex 6,3  Ysach e a Jacob en Déu totpoderós,  en nom meu, e Adonay no afreturà a ells; 4 
Ex 6,4  Canahan, terra de lur palegrinació  en què foren ells stranys. 5 Yo oyí lo  
Ex 6,6  càrcer dels egipcians, i us rembré  en alt bras, en judicis [*], 7 e us rembré 
Ex 6,6 egipcians, i us rembré en alt bras,  en judicis [*], 7 e us rembré en pobles, e 
Ex 6,7 bras, en judicis [*], 7 e us rembré  en pobles, e seré vostro Déu, e sabreu que 
Ex 6,8  dels egipcians, 8 e metré-us  en terra sobre la qual laví la mia mà per  
Ex 6,11  Senyor a Moysès e dix: 11 –Entra  en Egipte e parla ab Farahó, rey de  
Ex 7,3  los senyals e mes maravellas  en terra de Egipte. 4 E no us oyran, e  
Ex 7,15  ell a la riba del flum, e portaràs  en ta mà la verga qui’s tornà drach, 16 e 
Ex 7,17  del flum e tornar-s’ha l’aygüe  en sanch, 18 e los pexos qui són en lo  
Ex 7,18  en sanch, 18 e los pexos qui són  en lo flum morran, e las aygües pudiran, e 
Ex 7,19 tornar-s’han sanch.” E sia sanch  en tota la terra de Egipte, axí en los  
Ex 7,19  en tota la terra de Egipte, axí  en los vaxells de fust com de pedre. 20 E  
Ex 7,20  Farahó e sos servents, e girà’s  en sanch; 21 e los pexos moriren qui éran  
Ex 7,21  21 e los pexos moriren qui éran  en lo flum [*], e no poguéran los  
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Ex 7,21  de l’aygüe del flum, e fou sanch  en tota la terra de Egipte. 22 E féran tot 
Ex 7,23  23 E girà’s e intrà-sse’n  en sa casa, e no hy posà son cor aquella  
Ex 8,3  3 [*] qui pugeran e intraran  en ta casa, [*] e al teu lit, e en las  
Ex 8,3  en ta casa, [*] e al teu lit, e  en las cases dels teus servents e del teu  
Ex 8,9  casa, e que’n romanguen solament  en lo flum. 10 E ell respòs: –Demà. E ell  
Ex 8,14  e dels camps, 14 e ajustaren-las  en grans torrents, e podriren la terra. 15 
Ex 8,16  de la terra, e haurà moscallons  en tota la tera de Egipte.” 17 E féran-  
Ex 8,17  axí; stès Aron la verga que tenia  en la mà, e ferí la pols de la terra, e  
Ex 8,17  terra, e foren fets los moscallons  en los hòmens e en las donas e en las  
Ex 8,17 fets los moscallons en los hòmens e  en las donas e en las bísties, e tota la  
Ex 8,17  en los hòmens e en las donas e  en las bísties, e tota la pols de la terra 
Ex 8,17  la pols de la terra fou tornada  en moscallons per tota la terra de Egipte. 
Ex 8,18 poguéran. E éran los moscallons axí  en los hòmens com en las bísties. 19 E  
Ex 8,18  moscallons axí en los hòmens com  en las bísties. 19 E diguéran los  
Ex 8,22  22 E feré aquell die maravellas  en la terra de Jassen en què és lo meu  
Ex 8,22  maravellas en la terra de Jassen  en què és lo meu poble, que no hy haurà  
Ex 8,24  24 [*] e vénch mosca fort gran  en la casa de Farahó e en sos servents e  
Ex 8,24  fort gran en la casa de Farahó e  en sos servents e’n tota la terra de  
Ex 8,25  –Anau e sacrifichau al vostre Déu  en aquesta terra. 26 E dix Moysès: –No’s  
Ex 9,6  Senyor aquesta maravella. 6 [*] e  en l’altre die moriren tots los bestiars  
Ex 9,9  nafres, e sían vergades las gents  en tota la terra de Egipte. 10 E  
Ex 9,10  e foren fetas nafres e vexigues  en las gents e en las bísties. 11 E los  
Ex 9,10  nafres e vexigues en las gents e  en las bísties. 11 E los encantadors no  
Ex 9,14  que no n’hi ha negú semblant a mi  en tota la terra. 15 Ara stendré la mia mà 
Ex 9,16  car per ço t’he posat, que mostre  en tu la mia fortalesa e lo meu nom sia  
Ex 9,16  fortalesa e lo meu nom sia comptat  en tota la terra. 17 ¿Encara retens mon  
Ex 9,18  lexar anar? 18 Jo faré ploura demà  en aquesta hora molta pedra, que no fou  
Ex 9,18  hora molta pedra, que no fou aytal  en Egipte, del die que fou edifichada  
Ex 9,20  los seus servents e lo bestiar  en lurs cases e pertir dels servents de  
Ex 9,22  mà al cel per ço que vinga pedra  en terra de Egipte [*]. 23 E stès Moysès  
Ex 9,23  Déu donà trons e lamps e pedre  en la terra de Egipte, e féu ploura nostro 
Ex 9,25  ferí la pedra [*] tot ço que trobà  en los camps, hòmens e bísties e herbas e  
Ex 9,26  e arbres, 26 e [*] tochà la pedra  en terra de Jassen a on éran los fills de  
Ex 10,1  ço que fassa aquests senyals meus  en ell, 2 e que ho comptes en las orellas  
Ex 10,2  meus en ell, 2 e que ho comptes  en las orellas de tos fills e de tos néts  
Ex 10,2  i he fets los meus senyals  en ells, e sapiau que jo sóm Senyor. 3 E  
Ex 10,4  anar, jo amanaré demà legostas  en la tua terra 5 que cobriran tota la  
Ex 10,12  tota herba que sia romasa  en la terra de Egipte. 13 E stès Moysès la 
Ex 10,15  pedre, axí que res [*] no hy romàs  en tot Egipte. 16 E per ço Farahó cuytà’s 
Ex 10,19  de ponent, e gità las lagostas  en la Mar Roja, axí que no’n romàs neguna 
Ex 10,19  Roja, axí que no’n romàs neguna  en la terra de Egipte. 20 E endureý nostro 
Ex 10,22  mà al cel, e fóran fetas tenebres  en tota la terra de Egipte, axí que per  
Ex 10,23  viu son frare ni’s moch del loch  en què era. E allà on staven los fills d’ 
Ex 10,26 sapiam aon degam sacrificar tro que  en aquell loch vingam. 27 E endureý nostro 
Ex 10,28  vuymés no veges la mia cara, que  en aquell die que a mi aparràs morràs. 29  
Ex 11,3  E fou Moysès gran home e fort  en terra de Egipte devant los servents de  
Ex 11,4  –Açò dix Déu a mi: “Anit entrerà  en Egipte 5 e morran tots los primers  
Ex 11,5  5 e morran tots los primers fills  en terra de Egipte, del primer fill de  
Ex 11,5  del primer fill de Farahó qui seu  en la sua cadira, tro al primer fill de la 
Ex 11,5  fill de la sua sirventa qui és  en la mola, e tots los primers fills del  
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Ex 11,6  del bestiar. 6 E serà gran crit  en la terra de Egipte que may no n’hi  
Ex 11,9 us oyrà, si bé molts senyals se fan  en terra de Egipte. 10 E Moysès e Aron  
Ex 12,1 E nostro Senyor dix a Moysès e Aron  en terra de Egipte: 2 –Aquest mes és a  
Ex 12,2 mesos de l’any, e serà primerament  en los mesos de l’any. 3 Parlau a la  
Ex 12,7  e posar-n’han sobre las portas,  en los limdars de las cases a on lo  
Ex 12,8 a on lo menjaran. 8 [*] aquella nit  en ast, e pans alizos ab letugues  
Ex 12,9  9 E no menjareu res cruu ni cuyt  en aygüe, mas rostit al foch; lo cap ab  
Ex 12,11  ronyons senyireu, e ireu calsats  en vostros peus, e tendreu bastons en  
Ex 12,11  en vostros peus, e tendreu bastons  en vostras mans; e menjar-l’heu tost,  
Ex 12,12  e feriré tots los primers fills  en terra de Egipte, de l’home entrò a la  
Ex 12,12 la pus sotil bístia, e faré judicis  en tots déus de Egipte, que jo sóm Senyor. 
Ex 12,13  [*], e passaré-us e no haurà  en vosaltres plaga qui us destroescha  
Ex 12,14  de Egipte. 14 E haureu aquest die  en remembrament e selebrar-l’heu sant a 
Ex 12,14  -l’heu sant a nostro Senyor  en vostres generacions per tostemps. 15  
Ex 12,15  alís; al primer die no haurà levat  en vostres cases, car aquell qui menjarà  
Ex 12,16  serà honrat axí matex; e no fereu  en ells res de obra fora ço que tany a  
Ex 12,17  de Egipte, e guardareu aquest die  en vostras generacions per costum  
Ex 12,19  19 Per VII dies no serà trobat [*]  en vostres casas; qui menjarà levat, la  
Ex 12,20 terra. 20 Res de levat no menjareu,  en vostres statges menjareu lo pa alís. 21 
Ex 12,23 porta e no lexarà lo feridor entrar  en vostras casas ne nafrar. 24 E guardareu 
Ex 12,24  E guardareu aquesta paraula qui és  en la lig, a tu e a tos fills per  
Ex 12,25  per tostemps. 25 E quant intrareu  en la terra que nostro Senyor vos donarà,  
Ex 12,27  passà per las cases [*] de Yrrael  en Egipte e ferí los egipcians e salvà las 
Ex 12,29  la mija nit tots los primers fills  en terra de Egipte ferí nostro Senyor, del 
Ex 12,29  del primer fill de Farahó qui seya  en la sua cadira, fins al primer fill de  
Ex 12,29 al primer fill de la cativa qui era  en lo càrcer, e tots los primers fills de  
Ex 12,30  de Egipte, e fou fet gran crit  en Egipte, car no hy havia casa en què no  
Ex 12,30  en Egipte, car no hy havia casa  en què no hy hagués mort. 31 E apellà  
Ex 12,31 los fills de Yrrael, e anau-vos- en [*]; 32 e preneu vostras ovellas e  
Ex 12,34 que hy hagués levat, e ligaren-la  en lurs mantells e posaven-la sobre lo  
Ex 12,37 se’n los fills d’Irrael de Ramasè  en Socot, e éran prop de VIM hòmens a peu, 
Ex 12,40  star que féran los fills de Yrrael  en Egipte fóran CCCCXXX anys; 41 e açò  
Ex 12,42  guardar [*] los fills de Yrrael  en lurs generacions. 43 E dix nostro  
Ex 12,51  havia manat a Moysès e Aron, 51 e  en un die tregué nostro Senyor los fills  
Ex 13,2  fills que han uberta la vulva  en los fills d’Irrael, axí de hòmens com  
Ex 13,3  –Remembrau-vos de aquest die  en què isqués de Egipte e de la casa de  
Ex 13,3 de Egipte e de la casa de servitut,  en què nostro Senyor vos tragué de aquest  
Ex 13,3  Senyor vos tragué de aquest loch  en mà fort, que no mengeu vuy pa levat. 4  
Ex 13,5 a vostros pares que us daria, terra  en què corre let e mel, salabrereu aquesta 
Ex 13,5  e mel, salabrereu aquesta costuma  en aquest mes. 6 VII dies [*]. 7 [*] res  
Ex 13,7  [*]. 7 [*] res de levat no aparrà  en tu ne en tots tos térmans. 8 E  
Ex 13,7 [*] res de levat no aparrà en tu ne  en tots tos térmans. 8 E comptaràs a ton  
Ex 13,9  de Egipte.” 9 E serà quax senyal  en ta mà e quax remembrament en tos ulls,  
Ex 13,9 senyal en ta mà e quax remembrament  en tos ulls, axí com lig de nostro Senyor  
Ex 13,9  com lig de nostro Senyor tostemps  en ta bocha, car en mà fort te tragué de  
Ex 13,9  Senyor tostemps en ta bocha, car  en mà fort te tragué de Egipte; 10 e  
Ex 13,10  Egipte; 10 e guarda aquest stament  en temps stablit, de dies en dies. 11 »E  
Ex 13,10  stament en temps stablit, de dies  en dies. 11 »E com nostro Senyor te haurà  
Ex 13,11  »E com nostro Senyor te haurà mès  en la terra del cananeu, axí com jurà a tu 
Ex 13,12  nostro Senyor i ço que serà primer  en tas bísties. Tot açò que hauràs mascle, 
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Ex 13,15  ocís nostro Senyor son fill primer  en terra de Egipte, del fill primer de l’ 
Ex 13,16  mascle [*].” 16 E serà quax senyal  en ta mà e quax cose posada en  
Ex 13,16  senyal en ta mà e quax cose posada  en remembrament entre tos ulls, per ço car 
Ex 13,16  Senyor nos ha trets de Egipte  en mà fort. 17 E per ço, quant Farahó hach 
Ex 13,17  si batalla e que s’entornàs  en Egipte; 18 mas amanà’ls entorn per la  
Ex 13,20  20 E anaren de Sochot e albergaren  en Aram, en las darreras parts de la  
Ex 13,20  de Sochot e albergaren en Aram,  en las darreras parts de la solea. 21 E  
Ex 13,21 ’ls devant a mostrar la via, de die  en columpna de núvol e de nit en columpna  
Ex 13,21  die en columpna de núvol e de nit  en columpna de foch, per ço que fos  
Ex 13,22  columpna de núvol de die, e de nit  en semblansa de foch, devant tot lo poble  
Ex 14,3 dels fills de Yrrael: “Costrets són  en lo desert e la mar los ha enclozos.” 4  
Ex 14,4 e encalsarà-us, e gloriajar m’he  en Farahó e en tota sa host, e sabran los  
Ex 14,4 -us, e gloriajar m’he en Farahó e  en tota sa host, e sabran los egipcians  
Ex 14,8  de Yrrael; e ells éran-na axits  en alta mà. 9 E com los encalsassen los de 
Ex 14,9 carros de Farahó e tota la host era  en Opiroch, quantre Belsafon. 10 E quant  
Ex 14,11  –¿Per ventura no havia vazos  en Egipte e per ço nos has amanats que  
Ex 14,11 per ço nos has amanats que moríssem  en aquest loch desert? ¿Per què ho  
Ex 14,12  la paraula que parlàvem a tu  en Egipte, e dèyam: “Pertex-te de nós e  
Ex 14,12  val servir los de Egipte que morir  en aquest loch. 13 E dix Moysès [*]: –No  
Ex 14,16 los fills d’Irrael per mig d’ella  en sech. 17 E jo endureyré lo cor de  
Ex 14,17  que us encalcen, e glorificaré’m  en Farahó e en tota sa host, en sas  
Ex 14,17  e glorificaré’m en Farahó e  en tota sa host, en sas carretas e en sos  
Ex 14,17  ’m en Farahó e en tota sa host,  en sas carretas e en sos cavallers, 18 e  
Ex 14,17  en tota sa host, en sas carretas e  en sos cavallers, 18 e sabran los de  
Ex 14,21  cremant tota la nit, e tornà-la  en sech. E pertí’s l’aygüe, 22 e  
Ex 14,28  la host de Farahó que éran intrats  en la mar, que I d’ells no’n romàs. 29 E 
Ex 14,29  de Yrrael anaven per mig de la mar  en sech, e las aygües era quax mur a la  
Ex 15,1  fet; lo cavall e lo pujador gità  en la mar. 2 La mia fortalesa e la mia  
Ex 15,2  és nostro Senyor, e és fet a mi  en salut. Aquest és mon Déu e [*]; Déu de  
Ex 15,4  de Farahó e la sua host gità  en la mar, e los prínceps són triats e  
Ex 15,4  són triats e són-se aginollats  en la mar Roja. 5 Los abís los han cuberts 
Ex 15,5  abís los han cuberts e avellaren  en pregont com a pedre. 6 La tua mà dreta, 
Ex 15,6  mà dreta, Senyor, me fassa gran  en fortalesa; la tua mà, Senyor, farex lo  
Ex 15,7  mà, Senyor, farex lo enamich, 7 e  en la moltitut de la tua glòria deposist  
Ex 15,8  8 e las aygües fóran ajustades  en spirit de la tua fortalesa, e stech la  
Ex 15,10  auciurà.» 10 E lo teu spirit bufà  en la mar e cobrí-los; pesants foren com 
Ex 15,10  -los; pesants foren com a plom e  en grans aygües. 11 Senyor, ¿qui és  
Ex 15,11  11 Senyor, ¿qui és semblant a tu  en los forts? ¿Qui és semblant a tu, gran 
Ex 15,11 forts? ¿Qui és semblant a tu, gran  en santedat? Tu est terrible e loable e  
Ex 15,13 al poble que remist, e portist-lo  en la tua fortalesa en lo teu sant  
Ex 15,13 e portist-lo en la tua fortalesa  en lo teu sant habitacle. 14 Pujaren los  
Ex 15,16  Canahan 16 e vingue sobre ell por  en granesa del teu bras. Sían fets que no  
Ex 15,17  al munt de la tua haretat,  en lo teu ferm statge en què has obrat,  
Ex 15,17 tua haretat, en lo teu ferm statge  en què has obrat, lo teu santuari, Senyor, 
Ex 15,19 sos carros e ab sos cavallers entrà  en la mar [*], e los fills d’Irrael  
Ex 15,20  sor de Moysès, ab l’alduf  en la mà, e isquéran aprés ella [*] ab  
Ex 15,21  gran; lo cavall e lo pujador gità  en la mar. 22 E aprés pertiren de la Mar  
Ex 15,23 e no trobaren aygüe. 23 E vinguéran  en Marach, e no podien beura las aygües de 
Ex 15,25  -li un fust; e quant l’hach mès  en las aygües tornaren-sa dolsas. E allí 
Ex 15,26 amanaré sobre tu la langor que posí  en Egipte, car jo sóm Senyor senador teu.  



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

344 
 

Ex 15,27  Senyor senador teu. 27 E vinguéran  en Helim, a on havia XII fonts d’aygüe e  
Ex 16,3  morts per la mà de nostro Senyor  en la terra de Egipte, quant sèyam sobre  
Ex 16,3  Per què’ns manist de allà  en aquest loch del desert, perquè ocies  
Ex 16,10  la glòria de nostro Senyor aparech  en una nuu. 11 E parlà nostro Senyor a  
Ex 16,14  la terra, aparech manut quax [*],  en semblansa de gelada sobre la terra. 15  
Ex 16,16  nombre de vostres ànimas qui stan  en lo tabernacle [*]. 17 E féran-ho axí  
Ex 16,29  die dobles menjars; cascú stiga  en sa tenda e negú no isca de son loch al  
Ex 16,32  masura de aquella, e sia guardada  en las devenidores generacions per ço que  
Ex 16,35  per XXXX anys tro que vinguéran  en la terra bona per star, e de aquest  
Ex 17,1  de nostro Senyor, [*] albergaren  en Repadín, on no havia aygüe a beura al  
Ex 17,4  a nostro Senyor e dix: –Què faré  en aquest poble [*]? 5 E dix nostro Senyor 
Ex 17,5  verga ab què ferist lo flum porta  en ta mà, e vé-te’n, 6 car jo’t  
Ex 17,8 Amalech e combaté’s quantre Yrrael  en Refizim. 9 E dix Moysès a Josuè: –Tria  
Ex 17,9  del munt e hauré la verga de Déu  en la mia mà. 10 E féu Josuè axí com a ell 
Ex 17,12  una pedra e posaren-la sots ell  en què’s sech. Aron e Hur sostenían las  
Ex 17,14  nostro Senyor a Moysès: –Scriu açò  en lo Libre de remembrament, e liura-ho  
Ex 17,14 Libre de remembrament, e liura-ho  en las orellas de Josuè, car jo destroviré 
Ex 18,3  –e dix lo pare: «Jo fuy strany  en terra stranya»–, 4 e l’altre Elièser  
Ex 18,7 paraules de pau. E quant fou intrat  en la tenda, 8 comptà Moysès a son sogre  
Ex 18,8  e tot lo treball que li sdevench  en la carrera, e que nostro Senyor los  
Ex 18,13  que menjassen pa devant Déu. 13 E  en l’altre jorn sech Moysès que jutjàs lo 
Ex 18,14 ho hach vist son sogre, ço que feya  en lo poble dix: –Què és açò que fas en lo 
Ex 18,14  lo poble dix: –Què és açò que fas  en lo poble? E per què seus sol e tot lo  
Ex 18,19  e serà Déu ab tu: sias al poble  en açò qui a Déu tany, e li comptes ço que 
Ex 18,21  hòmens poderosos i tements Déu,  en què sia veritat e aÿren avarícia, e  
Ex 18,23  e tot lo poble tornar-s’ha axí  en pau en sos lochs. 24 E quant açò hach  
Ex 18,23  lo poble tornar-s’ha axí en pau  en sos lochs. 24 E quant açò hach oÿt  
Ex 18,27  lexà’n anar Getró, son sogre, [*]  en la sua terra. 19,Tit Capítol XXIIII 1 E 
Ex 19,2  al deser de Sinaý 2 quant anaren  en Ripidí [*], e albergaren en aquell  
Ex 19,2  anaren en Ripidí [*], e albergaren  en aquell loch, e aquí fichà Yrrael sas  
Ex 19,9 -li nostro Senyor: –Jo vendré a tu  en scurina de nuu per ço que oja lo poble, 
Ex 19,13  viurà.” E quant comenserà a cridar  en lo corn, adonchs pugen al munt. 14 E  
Ex 19,16  gran, e temé’s lo poble qui era  en las albergades. 17 E quant los hach  
Ex 19,18  hi era davallat ab foch, e pujava  en lo munt lo fum axí com si fos forn, e  
Ex 19,19  e ab lo so del corn a poch a poch  en major. E Moysès parlava e nostro Senyor 
Ex 20,4  devant mi. 4 »No faces ymatge  en tota semblansa qui és en lo cel dessús  
Ex 20,4  ymatge en tota semblansa qui és  en lo cel dessús e qui és en terra dejús,  
Ex 20,4  qui és en lo cel dessús e qui és  en terra dejús, ni aquellas coses qui són  
Ex 20,4  dejús, ni aquellas coses qui són  en las aygües sots la terra, 5 ne las  
Ex 20,5  conexaré la iniquitat dels pares  en los fills en la terça e quarta  
Ex 20,5  iniquitat dels pares en los fills  en la terça e quarta generació de aquells  
Ex 20,6 aÿraven, 6 e qui hauré misericòrdia  en M generacions en aquells qui amen [*] e 
Ex 20,6 hauré misericòrdia en M generacions  en aquells qui amen [*] e guarden los meus 
Ex 20,7  7 »E no pendràs lo nom del teu Déu  en va, car nostro Senyor no haurà en  
Ex 20,7  en va, car nostro Senyor no haurà  en aquell mercè qui pendrà lo nom del  
Ex 20,7  pendrà lo nom del Senyor Déu seu  en va. 8 »Remembre’t que santifichs lo  
Ex 20,11  qui sia dins tas portas, 11 car  en VI dies féu nostro Senyor lo cel e la  
Ex 20,11 cel e la terra e la mar e ço qui és  en ells, e posà en lo setèn die, e per ço  
Ex 20,11  la mar e ço qui és en ells, e posà  en lo setèn die, e per ço beneý nostro  
Ex 20,20  us provàs e que la temor sua fos  en vosaltres e no peccàsseu. 21 E stech lo 
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Ex 20,21  lo poble luny, e Moysès acostà’s  en la calija on era nostro Senyor. 22 E  
Ex 20,24 [*], vostres ovellas e vostros bous  en tot loch on haurà memòria del meu nom;  
Ex 21,7  tostemps. 7 »Si algú ven sa filla  en serventa, axir [*] n’ha axí com las  
Ex 21,13  trobat, o Déu l’haurà aportat  en sas mans, jo li stabliré loch hon dega  
Ex 21,19 lo ferit hauria fetas e la obra que  en aquell temps hauria feta. 20 »E qui  
Ex 21,20  o sa serventa ab verga e morrà  en sa mà, serà culpable del peccat; 21 e  
Ex 21,31 ço que hom li demanarà. 31 E si fer  en lo corn fill ni filla, haurà semblant  
Ex 21,35  bou viu e pertir-s’han lo preu  en si e lo cos del mort. 36 E si sabia que 
Ex 22,5  ho smenarà. 5 E si negú fa mal  en camp o en vinya e hy lexa son bestiar  
Ex 22,5  5 E si negú fa mal en camp o  en vinya e hy lexa son bestiar que pastur  
Ex 22,5  stranya, tot ço que †menys† val  en camp o en vinya smanerà lo dan. 6 »E si 
Ex 22,5  tot ço que †menys† val en camp o  en vinya smanerà lo dan. 6 »E si foch ix e 
Ex 22,6 e crema los blats, aquells qui stan  en lo camp retran lo dan que lo foch haurà 
Ex 22,7  comana haver a son amich o vaxell  en guarda, e hom haurà emblat aquell qui  
Ex 22,8  a ells e jurerà que no stès sa mà  en cose de son proÿsme, 9 en engan en bou  
Ex 22,9  sa mà en cose de son proÿsme, 9  en engan en bou ni en aze [*] ni en  
Ex 22,9  en cose de son proÿsme, 9 en engan  en bou ni en aze [*] ni en vestir; [*] e  
Ex 22,9  son proÿsme, 9 en engan en bou ni  en aze [*] ni en vestir; [*] e si ells  
Ex 22,9  9 en engan en bou ni en aze [*] ni  en vestir; [*] e si ells enganaran, al  
Ex 22,10  bou o aze o ovella o altre bestiar  en guarda, e serà mort o afeblit o pres  
Ex 22,11  serà entre ells que no serà  en sa mà la cose de son proÿsme, e rebrà  
Ex 22,21  car vosaltres fos stranys  en terra de Egipte. 22 »No noureu a vídua  
Ex 23,2  No seguiràs companya a fer mal, ne  en juý a santència de molts per ço que  
Ex 23,3  veritat. 3 A pobre no hauràs mercè  en judici. 4 »Si acorres al bou de ton  
Ex 23,5 aze d’aquell qui’t vol mal caygut  en terra carregat, no te n’iràs, mas  
Ex 23,9  strans e vosaltres fos palagrins  en terra de Egipte. 10 »E VI anys  
Ex 23,11  bísties del camp. E axí hu feràs  en la vinya e al teu olivar. 12 »VI dies  
Ex 23,19  dels blats de la tua casa porteràs  en casa del Senyor Déu teu. »E no couràs  
Ex 23,29  sia deserta e las bísties crèschan  en quantre tu; 30 [*] tro que sies crescut 
Ex 23,31 del desert entrò al flum. E liuraré  en vostras mans los habitadors de la terra 
Ex 23,33 ni ab lurs déus; 33 ni no habitaran  en la tua terra, que per ventura no’t  
Ex 25,9  t’amostraré de fer e los vaxells  en honor d’ell. »E axí fereu 10 aquella  
Ex 25,12  sercles d’or, e posar-los-has  en IIII angles de la archa: II sercles  
Ex 25,12 angles de la archa: II sercles haja  en la un costat, e II, en l’altre. 13 E  
Ex 25,12 sercles haja en la un costat, e II,  en l’altre. 13 E feràs forrallats de fust 
Ex 25,14  de la archa perquè sia portada  en aquells, 15 qui tendran tostemps als  
Ex 25,19 de l’oracle; 19 lo un xerubín serà  en l’un costat, e l’altre, a l’altre  
Ex 25,21  lo cobertor ab què’l cobriràs, 21  en què posaràs lo testimoni que jo’t  
Ex 25,26  cercles d’or, e posar-los-has  en los IIII cantons de aquella taula en  
Ex 25,26  los IIII cantons de aquella taula  en cascun peu; 27 sa corona haurà anells  
Ex 25,27  27 sa corona haurà anells d’or  en què hom meta forrellats en ells per ço  
Ex 25,27  d’or en què hom meta forrellats  en ells per ço que hom puga aportar la  
Ex 25,29  aparellaràs [*] encensers e anaps,  en què deven oferir los sacrificis, de or  
Ex 25,33 III forats qui sían a manera de nou  en cascuns dels canons, e las pedres  
Ex 25,33  semblants anaps a manera de nou, e  en l’altre canó, sperulles e liris.  
Ex 25,34 que partiran devant l’asta, 34 mas  en aquell canalobre seran IIII anaps en  
Ex 25,34  aquell canalobre seran IIII anaps  en manera de nou, sperulles e rodanxes per 
Ex 25,38 per quantrari. 38 E feràs mochadors  en què sían apagades; sien fetas d’or  
Ex 25,40  e fes segons lo axemplar que a tu  en lo munt és demostrat. 26,Tit Capítol  
Ex 26,5  5 L bagues haurà la cortina  en cascuna part així fermades que baga  
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Ex 26,9  ajustaràs, axí com la sizena saga  en lo front del terrat †deble†. 10 E feràs 
Ex 26,10 terrat †deble†. 10 E feràs L bagues  en la vora de una saga perquè’s puguen  
Ex 26,13  de una part e l’altre qui és pus  en longuesa dels vels, e defendrà la un e  
Ex 26,17  s’ajust la una taula ab l’altre;  en aquesta guisa totas las taulas seran  
Ex 26,19  qui s’enclina ves migdie, 19  en què scamparàs XXXX fundements d’argent 
Ex 26,33 33 [*] seran per los sercles dintre  en què poseràs l’archa del testimoni, en  
Ex 26,33 què poseràs l’archa del testimoni,  en què lo santuari e los santuaris seran  
Ex 26,34 Senyor sobre l’archa del testimoni  en santo santorum, 35 e taula sobre lo vel 
Ex 27,4  d’aram; 4 e una grazala de aram  en lo loch d’arret e’n [*] IIII angles  
Ex 27,6  l’altar. 6 E feràs dos forrellats  en l’altar, de fust de setim, los quals  
Ex 27,8  serà tou de dins, axí com és a tu  en lo munt amostrat. 9 »E feràs lo palau  
Ex 27,11  al costat de aguiló haurà tendas  en longuesa de C colzos, e XX colonas, e  
Ex 27,14  ves orient haurà L colzos, 14  en què haurà tendes de XXXX colzos [*]. 15 
Ex 27,19  E tots los vaxells del tabernacle  en tots los uzos e sirmònies; e feràs de  
Ex 28,2  vestidura santa a Aron, ton frare,  en glòria e honor. 3 E parlaràs a tots los 
Ex 28,3  que fassen vestidures a Aron  en què sia santificat e servescha a mi. 4  
Ex 28,7 obra ben ordonada. 7 Haurà II vores  en la un ajustades en los altres costats  
Ex 28,7 7 Haurà II vores en la un ajustades  en los altres costats de las sumitats e  
Ex 28,7  de las sumitats e que’s tornen  en u. 8 E aquella texidura e tota la  
Ex 28,9  II pedras uniquines e scriuràs  en aquellas los noms dels fills de Yrrael, 
Ex 28,10  dels fills de Yrrael, 10 VI noms  en una e VI en altre, segons l’orde de  
Ex 28,10  de Yrrael, 10 VI noms en una e VI  en altre, segons l’orde de lur nativitat. 
Ex 28,12  dels fills de Yrrael [*]. 12 E [*]  en la un e en l’altre costat memorial al  
Ex 28,12  de Yrrael [*]. 12 E [*] en la un e  en l’altre costat memorial al sobremuscle 
Ex 28,16 doble; e haurà mesura de I palm axí  en longuesa com en amplesa, 17 e posar-  
Ex 28,16  de I palm axí en longuesa com  en amplesa, 17 e posar-hi-has IIII  
Ex 28,18  nom sardis e stopaci e maragde; 18  en la sagona haurà carvoncle e safir e  
Ex 28,19  carvoncle e safir e jaspis; 19  en la terça haurà ligírius e àgates e  
Ex 28,20  ligírius e àgates e amatist; 20  en la quarta haurà crisòlitus e oniquinus  
Ex 28,20  e barilus. E seran encloses  en or per lus órdens. 21 E hauran los noms 
Ex 28,22 noms, per los XII trips. 22 E feràs  en lo recional cadenas qui s’ajusten la  
Ex 28,23  23 e II anells d’or que poseràs  en la una e l’altre somitat del reonal.  
Ex 28,24  somitat del reonal. 24 E ajusteràs  en aquell loch cadenas d’or qui són en  
Ex 28,24  aquell loch cadenas d’or qui són  en los marges, 25 e ajusteràs lo strem de  
Ex 28,25  aquellas cadenas als II †xerubins†  en la un e l’altre costat del sobremuscle 
Ex 28,27 II altres anells qui s’han a posar  en la un e l’altre costat del sobremuscle 
Ex 28,29  Aron los noms dels fills de Yrrael  en lo reonal dels judicis sobre son pits  
Ex 28,30 judici doctrina de veritat qui serà  en lo pits de Aron quant intrerà devant  
Ex 28,30  lo judici dels fills de Yrrael  en son pits devant nostro Senyor per tots  
Ex 28,32  entorn serà texida, axí com serà  en las stremas parts de las vestiduras,  
Ex 28,35 magrane [*]. 35 E feràs vestir Aron  en lo ofici del ministeri per ço que ogen  
Ex 28,36 »E feràs una launa d’or fort bell,  en què entretellaràs: “Nostro Senyor  
Ex 28,38  e sacrificaran los fills de Yrrael  en tots sos dons. E serà la làmina  
Ex 28,38 sos dons. E serà la làmina tostemps  en son front per ço que plàcia a nostro  
Ex 28,40  e tiares, totas aquestas coses  en glòria e en honor. 41 [*] a Aron, ton  
Ex 28,40  totas aquestas coses en glòria e  en honor. 41 [*] a Aron, ton frare, e a  
Ex 29,1 1 »Mas açò feràs quant sían sagrats  en sacerdots: »Prin un vadell del bestiar, 
Ex 29,3  de forment. 3 E posar-ho-has  en un panistre, e oferràs-ho, e lo  
Ex 29,6 ab lo braguer; 6 e poseràs la tiara  en son cap e la mirra santa sobre la  
Ex 29,7 la unció scamparàs sobre son cap, e  en aquesta costuma consegrar-s’han. 8 E 
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Ex 29,9 -has mitres, e seran mos sacerdots  en religió perdurable. E pus que hauràs  
Ex 29,17  altar, 17 e aquell moltó pertiràs  en pessas, e los budells e los peus levats 
Ex 29,23  una torta [*] pa, e crosta mullada  en oli, e crespell del penistre dels pans  
Ex 29,25  e ensendràs-ho sobre l’altar  en holocaust de odor fort suau a nostro  
Ex 29,29  e las mans d’ells sían untades  en ella e segrades. 30 VII dies usarà de  
Ex 29,30  del testimoni per ço que ministre  en lo santuari. 31 »E pendràs lo moltó de  
Ex 29,31 consegració e couràs la carn d’ell  en loch sant, 32 e menjar-n’ha Aron e  
Ex 29,32  sos fills, e menjaran lo pa qui és  en lo panistre en lo vestiari del  
Ex 29,32  lo pa qui és en lo panistre  en lo vestiari del tabernacle del  
Ex 29,36  del denejament, e untar-l’has  en santificació. 37 VII dies denejaràs l’ 
Ex 29,38  santificat. 38 »Açò és què feràs  en l’altar: II anyells cascun die, 39 un  
Ex 29,41  del matí e segons ço que diem,  en odor de suavesa, 42 sacrifici a nostro  
Ex 29,42  a nostro Senyor, perdurable oferta  en vostres generacions, [*] del tabernacle 
Ex 29,43  Yrrael e serà santificat l’altar  en la mia glòria. 44 E santificaré lo  
Ex 30,4  ço que los forrellats sien mesos  en ells e l’altar sia portat. 5 E aquells 
Ex 30,8  tostemps devant nostro Senyor  en vostres generacions. 9 No ofarreu sobre 
Ex 30,10  Aron sobre los corns una vegada  en l’any, en la sanch qui és oferta per  
Ex 30,10  los corns una vegada en l’any,  en la sanch qui és oferta per lo peccat, e 
Ex 30,10  lo peccat, e placarà sobre aquell  en vostres generacions. Sant de sants serà 
Ex 30,12 nostro Senyor Déu, e no haurà plaga  en ells com seran comptats. 13 Açò darà  
Ex 30,16  dels fills de Yrrael liureràs  en usos del tabernacle del testimoni, per  
Ex 30,19  -hi aygüe, 19 e levar-s’han  en ell Aron e sos fills las mans e los  
Ex 30,20  a l’altar per ço que ofiren  en aquell timiama a nostro Senyor 21 e que 
Ex 30,31 “Aquest oli de unció serà a mi sant  en las vostres generacions, 32 e carn d’  
Ex 30,36  ho hauràs tot mesclat e tornat  en pólvora ben prima, posar-n’has  
Ex 30,36  lo tabernacle del testimoni, e  en aquell loch jo aparexeré a tu. La  
Ex 30,37 sants. 37 Aytal compusició no fareu  en vostros usos, car sant és a nostro  
Ex 31,10  fondament, 10 e vestiduras santas  en lo ministeri de Aron e sos fills que  
Ex 31,10  e sos fills que usen de lur ofici  en los santuaris, 11 oli de unció e  
Ex 31,14 ·l guarderà de mort morrà, qui ferà  en ell obre parirà la sua ànima del ceu  
Ex 31,15  repòs a nostro Senyor; aquell qui  en ell farà obre morrà. 16 Guarden los  
Ex 31,16  lo dissapte sant e honren aquell  en lurs generacions; covinensa és  
Ex 31,17  perdurable entre mi e ells, car  en VI dies féu Déu lo cel e la terra e lo  
Ex 32,5  edifichà altar devant ell, e cridà  en alta veu e dix: –Gran és la festa de  
Ex 32,10  e que’ls destroescha, e faré a tu  en gran gent. 11 E Moysès orava lo Senyor  
Ex 32,11  que traguist de terra de Egipte  en gran fortalesa e en fort mà? 12 Prech- 
Ex 32,11 terra de Egipte en gran fortalesa e  en fort mà? 12 Prech-te, Senyor, no sia, 
Ex 32,12  ne treguist, [*] que’ls ociessas  en los munts [*]. Posa la tua ira e apaga  
Ex 32,16  scriptura de Déu era entretellada  en las taulas. 17 E oyí Josuè lo brogit  
Ex 32,17  a Moysès: –Brogit de batalla oig  en las albergades. 18 E ell respòs: –No és 
Ex 32,20  lo vadell e cremà’l e tornà’l  en pólvora, e scampà’l en l’aygüe e donà 
Ex 32,20  e tornà’l en pólvora, e scampà’l  en l’aygüe e donà’n a beura als fills de 
Ex 32,28  la paraula de Moysès, e moriren  en aquell die XXIII milia hòmens. 29 E dix 
Ex 32,29 vostres mans a nostro Senyor, cascú  en son fill e en son frare, per ço que us  
Ex 32,29  nostro Senyor, cascú en son fill e  en son frare, per ço que us sia donada  
Ex 32,30  que us sia donada benedicció. 30 E  en l’altre die parlà Moysès al poble:  
Ex 32,32  rau-me, Senyor, del teu libre  en què m’has scrit. 33 E respòs-li  
Ex 32,33  -li nostro Senyor: –Aquell qui  en mi ha peccat, jo’l rauré del meu  
Ex 33,1  que treguist de terra de Egipte,  en la terra que juré a Abraam e Isach e  
Ex 33,3  e gebuzeu devant tu, 3 e intreràs  en la terra a on corre let e mel, car jo  
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Ex 33,3  que per ventura jo no’l destroýs  en la carrera. 4 E oyí lo poble aquesta  
Ex 33,16 ’ns tragues de aquest loch, 16 car  ¿en què porem saber, jo e ton poble, que  
Ex 33,19 ’t mostraré tot bé, e seré apellat  en nom “Nostro Senyor” devant tu, e hauré  
Ex 33,19  a qui’m volré, e hauré pietat  en aquell qui’m plaurà. 20 E puxs dix:  
Ex 34,1  sobre ellas las paraulas que éran  en las altres que trenquist. 2 Sies  
Ex 34,3  no hy puig ab tu ni s’hi acost  en tot lo munt, ne ovellas ni bous no hy  
Ex 34,7  7 qui sguardes misericòrdia  en millers, qui tols iniquitats [*] e  
Ex 34,8  8 E cuytà’s Moysès, e encorbà’s  en terra e adorà, 9 e dix: –Si he trobada  
Ex 34,10  no foren vists sobre la terra ne  en negunes gents, per ço que veja lo poble 
Ex 34,17  tos fills. 17 »No feràs déus fuzos  en foch. 18 »Guardaràs la festa dels pans  
Ex 34,22  »La festa de las Setmanas ma feràs  en las promíssias de la tua messa de  
Ex 34,28  menjà ni aygüe no begué, e scriví  en las taulas X paraulas de covinensa. 29  
Ex 35,2  de nostro Senyor; qui ferà obre  en aquell die serà ocís. 3 E no encendreu  
Ex 35,3  serà ocís. 3 E no encendreu foch  en vostres cases lo die del dissapte.” 4 E 
Ex 35,22  tots vaxells d’or fou partit  en dons de nostro Senyor. 23 Si negú havia 
Ex 35,32  32 a saber e pensar e a fer obre  en or e en argent e en aram, 33 en pedres  
Ex 35,32 saber e pensar e a fer obre en or e  en argent e en aram, 33 en pedres  
Ex 35,32  e a fer obre en or e en argent e  en aram, 33 en pedres entretellades e obre 
Ex 35,33  en or e en argent e en aram, 33  en pedres entretellades e obre de  
Ex 35,34  de pichadura [*]. 34 E ha donat  en lo seu cor tot lo saber a Holiap, fill  
Ex 36,1  [*] aquellas coses qui fossen ops  en ús del santuari e que manà nostro  
Ex 36,3  E com ells stiguéssan tot die  en la obre, [*] al matí oferiren tots los  
Ex 36,6  ne fembre al sentuari no oferís  en la obre. E axí cessaren de oferir dons  
Ex 36,11  l’altre. 11 E féu ances de jacint  en la vora de la una cortina, en la un e  
Ex 36,11  en la vora de la una cortina,  en la un e l’altre costat, e en la vora  
Ex 36,11  en la un e l’altre costat, e  en la vora de la altre cortina axí matex,  
Ex 36,17 e altres V demunt. 17 E féu L ances  en la vora [*] de la altre saga per ço que 
Ex 36,22  e mig, 22 e havia II encastadures  en cascuna taula per ço que la una se  
Ex 36,22  se ajustàs ab l’altre; axí ho féu  en totas las taulas del tabernacle. 23 E  
Ex 36,24  dels costats sa termanava  en los angles. 25 [*] aquella part del  
Ex 36,29  tro a dessús, e ensemps venían  en un ajustament. Axí ho féu per cascuna  
Ex 37,10  de fust de satim, de II colzos  en lonch e I colzo en ample, qui havia d’ 
Ex 37,10  de II colzos en lonch e I colzo  en ample, qui havia d’alt I colzo e mig,  
Ex 37,13  IIII †colones† d’or, e posà-las  en IIII angles per cascun peu de la taula  
Ex 37,14  taula 14 quantre la corona, e mès  en aquella forrellats per ço que la taula  
Ex 37,15 la taula se pogués portar, 15 e féu  en aquellas forrellats del fust de setim,  
Ex 37,16  anaps e tasses d’or pur fort bell  en què hom ofer los sacrificis. 17 E féu  
Ex 37,18  anaps e sperullas e liris, 18 VI  en cascun costat, e III vergues d’una  
Ex 37,19  e [*] liris ensemps, e III anaps  en semblansa de nou en altre abre,  
Ex 37,19  e III anaps en semblansa de nou  en altre abre, sparullas ensemps e liris;  
Ex 37,20  axien del fust del canalobre. 20 E  en aquell havia IIII forrellats e IIII  
Ex 38,3 de launas de aram. 3 E aparellà’ls  en lurs uzos diversos vaxells de aram,  
Ex 38,9  9 E féu palau envés migdie  en què havia tendas de bis retort de C  
Ex 38,21  segons lo manament de Moysès,  en las sirmònias dels diaques per mà de  
Ex 38,24 de bis. 24 Tot l’or qui fou despès  en la obra del santuari qui fou ofert als  
Ex 39,3  e féu cordes d’or e pertí-las  en fils per ço que’s poguéssan tòrcer ab  
Ex 39,7  -las al costat del sobremuscle  en remembrament dels fills de Yrrael, axí  
Ex 39,10  9 de obra quadrat [*], 10 e posà  en ell IIII órdens de gemes. En la primera 
Ex 39,11  sardis e stopaci e maragde; 11  en la segona, carvoncle e sefir e jaspis;  
Ex 39,12  carvoncle e sefir e jaspis; 12  en la terça, ligírius e àgates e amatist;  
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Ex 39,13  ligírius e àgates e amatist; 13 e  en la quarta, crisòlitus e oniquinus e  
Ex 39,15  fills de Yrrael [*]. 15 E feren  en lo reonal cadenetas qui s’ajustaven la 
Ex 39,16 or, emperò los anells d’or posaren  en la un e en l’altre costat del reonal,  
Ex 39,16 los anells d’or posaren en la un e  en l’altre costat del reonal, 17 per on  
Ex 39,23  pur que posaren entre las magranas  en la darrera part de la gonella engir 24  
Ex 39,29  d’or fort pur, e scriviren  en ellas per obra de pedras preciozas: «Lo 
Ex 39,41  d’ell que úsan los sacerdots  en lo santuari, Aron e sos fills. 42 E  
Ex 40,3  del testimoni. 3 E posaràs  en ell l’archa e lexaràs devant ella lo  
Ex 40,13 ·m servèschan e la lur unció profit  en lur sacerdoci perdurable. 14 E féu  
Ex 40,18 havia manat. 18 E posà lo testimoni  en l’archa, e mès †en terra la carreta† e 
Ex 40,18  lo testimoni en l’archa, e mès  †en terra la carreta† e l’oracle dessús.  
Ex 40,19  19 E quant hach mesa l’archa  en lo tabernacle, penjà devant ella lo vel 
Ex 40,20 manament de Déu. 20 E posà la taula  en lo tabernacle del testimoni ves aguiló, 
Ex 40,27  27 a l’altar de l’holocaust  en lo vestiari del testimoni, e oferí en  
Ex 40,27  lo vestiari del testimoni, e oferí  en ell holocausts e sacrificis, axí com  
Ex 40,30  mans e los peus 30 quant intraren  en lo tabernacle del testimoni o en lo  
Ex 40,30  en lo tabernacle del testimoni o  en lo cobriment del testimoni o covinensa  
Ex 40,35  35 e si penjava, staven dessús  en aquell loch. 36 E la nuu de nostro  
Lv 1,9  -ho el sacerdot sobre l’altar  en holocaust e en odor suau a nostro  
Lv 1,9  sobre l’altar en holocaust e  en odor suau a nostro Senyor. 10 »E si és  
Lv 1,12  e posar-ho-han sobre la lenya  en què hom metrà foch, 13 e los budells e  
Lv 1,13  totas las ofertas sobre l’altar  en holocaust e en odor fort suau a nostro  
Lv 1,13  sobre l’altar en holocaust e  en odor fort suau a nostro Senyor. 14 »E  
Lv 1,16  gitarà prop l’altar, ves orient,  en aquell loch en què hom sol gitar la  
Lv 1,16  altar, ves orient, en aquell loch  en què hom sol gitar la cendra. 17 E  
Lv 2,4  4 »E com aportaran sacrifici cuyt  en lo forn, axí com pans de cèmola, ço és  
Lv 2,5  ab oli e frita axí com crespells  en paella, ço és a saber, meyns de levat,  
Lv 2,8  nostro Senyor, e liurar-ho-has  en las mans dels sacerdots. 9 E com aquell 
Lv 2,9 sacrifici e ofira’l sobre lo altar  en odor de suavesa a nostro Senyor. 10 E  
Lv 2,12  [*] sían conponides sobre l’altar  en odor de suavetat. 13 »E qualque cose  
Lv 2,13  saleràs ab sal, ne tolràs sal  en la covinensa [*] del teu sacrifici, que 
Lv 2,13  [*] del teu sacrifici, que  en tota ta oferta oferràs sal. 14 »Si en  
Lv 2,14  tota ta oferta oferràs sal. 14 »Si  en altre manera oferràs dons de las tuas  
Lv 3,2  son sacrifici, e degollarà aquell  en la intrada del tabernacle, e los fills  
Lv 3,3 de la degolladura del pacifichament  en oferta a nostro Senyor, lo grex de la  
Lv 3,4  ell és 4 e abdosos los ronyons e  en los lombles e en totas las parts de  
Lv 3,4  los ronyons e en los lombles e  en totas las parts de dins, 5 de tot açò  
Lv 3,5  la lenya, e lo foch dejús posat,  en oferta o en odor suau al Senyor. 6 »E  
Lv 3,5  e lo foch dejús posat, en oferta o  en odor suau al Senyor. 6 »E si lur oferta 
Lv 3,16  lo sacerdot e cremar-ho-ha  en foch sobre l’altar e fer-n’ha  
Lv 3,17  nostro Senyor. 17 »Perdurable dret  en las generacions, en tots los vostros  
Lv 3,17  dret en las generacions,  en tots los vostros habitacles. Ne grex ne 
Lv 3,17 habitacles. Ne grex ne sanch de tot  en tot no menjareu; lo grex que és entorn  
Lv 3,17  que és entorn del pits e aquell  en què pengen los lombles oferreu sobre l’ 
Lv 4,5  del vadell e portarà de aquella  en lo tabernacle del testimoni, 6 e  
Lv 4,6  del testimoni, 6 e banyerà son dit  en aquella sanch e scampar-n’ha VII  
Lv 4,7  7 E poserà de 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 tabernacle del testament, e la sanch 
Lv 4,7  e la sanch qui romandrà buyderà  en lo fonament de l’altar de l’holocaust 
Lv 4,7  de l’altar de l’holocaust  en lo intrament del tabernacle. 8 E lo sèu 
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Lv 4,12  cos traurà fora de las albergades,  en loch net on solen gitar les cendres, e  
Lv 4,16  de la sanch de aquell e port-la  en lo tabernacle del testimoni, 17 e bany  
Lv 4,18  18 e de aquella matexa pos  en los corns de l’altar qui és devant  
Lv 4,18  altar qui és devant nostro Senyor  en lo tabernacle del testimoni, e lo  
Lv 4,24  cap de aquell, e puxs degoll-lo  en lo loch on solen degollar devant nostro 
Lv 4,25  25 E lo sacerdot bany-se lo dit  en la sanch del sacrifici per peccat e  
Lv 4,27  qualque cose que nostro Senyor vet  en la lig e puxs se’n lexa 28 e que  
Lv 4,29  és per peccat, e degoll aquella  en lo loch de l’holocaust. 30 E prenga lo 
Lv 4,30 30 E prenga lo sacerdot de la sanch  en lo ceu dit e toch-ne los corns del  
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 sobre l’altar  en odor de suavetat a nostro Senyor, e  
Lv 4,33  lo cap de aquella e degoll aquella  en lo loch on solen degollar los  
Lv 4,34 34 E prenga lo sacerdot de la sanch  en lo ceu dit e tinya los corns de l’  
Lv 4,35  e sia cremat sobre l’altar  en encens a nostro Senyor, e prech per  
Lv 5,4  labis a mentir o a mal o a bé, e  en aquell jurament afermarà sa paraula  
Lv 5,7  lo sacerdot e per lo peccat. 7 »E  en altre manera, si no porà oferir  
Lv 5,8 servigal axí que li aparega lo coll  en guisa que no sia squinsat, 9 e puxs sia 
Lv 5,10 per peccat és; 10 e l’altre oferrà  en holocaust axí con solen fer, e pregarà  
Lv 5,11  és, I cister, de sèmola, e no meta  en aquella oli, ni encens no n’hi pos  
Lv 5,12  puyn e crem-la sobre l’altar  en remembransa del qui ofer, 13 e prech  
Lv 5,15  con tractarà falcia e’n arror  en aquellas coses que són del Senyor  
Lv 5,17 de las coses que nostro Senyor veda  en la lig, e entendrà la colpa del peccat  
Lv 6,2  alguna comanda que li serà feta  en fe, e ell la haurà rebuda e ell robarà  
Lv 6,2  rebuda e ell robarà aquella, o  en alguna manera la negarà o li’n ferà  
Lv 6,3  alguna calúmpnia, 3 o la li metrà  en cose perduda o la li selarà, o en totas 
Lv 6,3  en cose perduda o la li selarà, o  en totas aquestas maneras o en una de  
Lv 6,3  o en totas aquestas maneras o  en una de totas ferà contra aquell en las  
Lv 6,3  en una de totas ferà contra aquell  en las quals coses solen peccar los  
Lv 6,7  per ell devant lo Senyor e perdó  en aquell per cascuna cose que peccà.  
Lv 6,9  ley de l’holocaust: Foch cremarà  en l’altar [*] fins al matí e lo foch  
Lv 6,9  [*] fins al matí e lo foch serà  en aquell matex altar. 10 E lo sacerdot  
Lv 6,11  de las albergades, e posar-l’ha  en loch net [*]. 12 »E lo foch crem  
Lv 6,12  qual nodrescha lo sacerdot matent  en ell lenya tots dies al matí, e lo  
Lv 6,13  que null temps no deu defallir  en l’altar. 14 »Aquesta és la ley del  
Lv 6,15 la sèmola, e fassa perfum d’aquell  en l’altar en remembransa de odor suau a  
Lv 6,15  fassa perfum d’aquell en l’altar  en remembransa de odor suau a nostro  
Lv 6,16 fills meyns de levat, e mengen-la  en lo loch del santuari del tabernacle; 17 
Lv 6,17  és del Senyor. E ofiren l’encens  en lo santo santorum, e serà axí com per  
Lv 6,18  ella, e açò sia fur per tostemps  en vostres generacions de sacrifici al  
Lv 6,20  la qual dèvan oferir al Senyor  en lo die de la sua unció: oferran la  
Lv 6,20  desena part d’un cister de cèmola  en sacrifici perdurable, la meytat al matí 
Lv 6,21  al vespre. 21 La qual fregiran  en la paella ab oli, e oferran aquella  
Lv 6,21  ab oli, e oferran aquella calenta  en odor de suavetat a nostro Senyor. 22 E  
Lv 6,22  22 E tota la oferta serà cremada  en l’altar per lo sacerdot que del pare  
Lv 6,26 lo sacerdot que ofer, menig aquella  en lo loch sant a la entrada del  
Lv 6,27  E si de la sanch de aquell  en las vestidures serà scampada, sían  
Lv 6,27  serà scampada, sían levades  en loch 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 menjat, mas  en foch sia cremat. 7,Tit Capítol VII 1  
Lv 7,6  los mascles de linatge de prevere  en lo loch sant menjaran aquestas carns,  
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Lv 7,9  sacrifici de cèmola qui serà cuyt  en forn e tot ço que serà cuyt en chassola 
Lv 7,9 cuyt en forn e tot ço que serà cuyt  en chassola o en paella, serà del sacerdot 
Lv 7,9  tot ço que serà cuyt en chassola o  en paella, serà del sacerdot qui ho ofer;  
Lv 7,14  e serà dels sacerdots que stan  en lo sacrifici de la sanch, 15 las carns  
Lv 7,15 15 las carns del qual ells menjaran  en aquell die, e no romanga de res alguna  
Lv 7,16  cose per volentat serà aportada  en sacrifici, semblantment en aquell die  
Lv 7,16 aportada en sacrifici, semblantment  en aquell die sia menjada, e si alguna  
Lv 7,17 17 e si alguna cose ne serà trobada  en lo terç die [*]. 18 [*] de las carns  
Lv 7,19  la lig. 19 »E la carn que tocharà  en neguna cose inmunde no sia menjada, mas 
Lv 7,24 seran mortas per altres bísties [*]  en vostros diversos usos; 25 e si algú  
Lv 7,25  que deu ésser ofert al Senyor Déu  en ensens parirà del ceu poble. 26 »E de  
Lv 7,26  de tots los animals no menjareu  en menjar, axí d’ocells com de bestiar;  
Lv 7,30  son sacrifici [*]. 30 Tenint  en la mà lo sèu e en l’altre lo pits  
Lv 7,30  [*]. 30 Tenint en la mà lo sèu e  en l’altre lo pits devant la porta del  
Lv 7,32  del sacrifici pacificable serà  en promíssies dels sacerdots 33 que ofíran 
Lv 7,33  lo sèu; e los fills de Aron hauran  en la lur part la cama dreta. 34 E lo pits 
Lv 7,34  sacerdot, e als fills de aquell  en fur del Senyor Déu, en ley perdurable a 
Lv 7,34  de aquell en fur del Senyor Déu,  en ley perdurable a tot lo poble d’  
Lv 7,35  fills del sacrifici del Senyor Déu  en lo die que Moysès ordonà a ells en  
Lv 7,35  en lo die que Moysès ordonà a ells  en ofici de prevere, 36 que manà a ells lo 
Lv 7,36 lo Senyor donar als fills d’Irrael  en ralegió perdurable en las generacions  
Lv 7,36  d’Irrael en ralegió perdurable  en las generacions sues. 37 »[*] la ley de 
Lv 7,38  38 les quals mès nostro Senyor [*]  en lo munt de Sinaý com manà als fills d’ 
Lv 7,38  lurs oblacions al Senyor Déu  en lo desert de Sinaý. 8,Tit Capítol VIII  
Lv 8,8  [*] e ab aquellas adobà lo hossen,  en lo qual era doctrina e veritat. 9 E  
Lv 8,9  e veritat. 9 E posà-li la sàvena  en lo cap, e en lo frontal de aquella posà 
Lv 8,9  E posà-li la sàvena en lo cap, e  en lo frontal de aquella posà la launa d’ 
Lv 8,9  posà la launa d’or consegrada  en santificació, axí com havia manat a ell 
Lv 8,10  untà lo tabernacle e tot ço que és  en ell, 11 e santifichà ells e salpassà  
Lv 8,13 de li e sený a ells braguers e posà  en ells mitra, axí com havia manat nostro  
Lv 8,15  hach santifichat schampà la sanch  en los fonaments de aquell. 16 E lo sèu  
Lv 8,18  nostro Senyor. 18 E oferí I ariet  en holocaust, e sobre lo cap de aquell  
Lv 8,20  e lo cap e la frexura e lo sèu mès  en lo foch, 21 levats primerament los  
Lv 8,22 ell. 22 E sacrifichà l’ariet segon  en consegració dels sacerdots, e posaren  
Lv 8,23  e tochà la orella de Aron dreta  en la strema part d’aquella e lo polzo de 
Lv 8,23 lo polzo de la dreta e semblantment  en los peus. 24 E oferí atrecí [*] Aron: e 
Lv 8,24  qui havia degollat e tocà’l[s]  en l’estrem de la orella dreta e lo polzo 
Lv 8,28 per ço car era consegració e oferta  en odor suau de sacrifici a nostro Senyor. 
Lv 8,29  Déu, de l’ariet de la consegració  en part sua, axí com havia manat a ell lo  
Lv 8,31  consegració menjau, los quals són  en lo canastell, axí com manà a mi lo  
Lv 8,33 temps de la vostra consegració, car  en VII dies és acabada la consegració, 34  
Lv 8,34  acabada la consegració, 34 axí com  en aquests presents fets és, per ço que  
Lv 8,35  35 De die e de nit estareu  en lo tabernacle observant las guardes del 
Lv 9,1  1 E com foren complits VII dies,  en lo VIIIèn die apellà Moysès Aron e sos  
Lv 9,2  fill de bou per peccat e I ariet  en holocaust, e cascú sia munde e net, e  
Lv 9,3 anyell de I any, e sían sens màcula  en holocaust, 4 lo bou e l’ariet per  
Lv 9,4 e degollau aquells devant lo Senyor  en sacrifici de cascú, e oferreu cèmola  
Lv 9,5  Moysès a la porta del tabernacle,  en lo qual loch, com stigués tota la  
Lv 9,9  del qual li presentaren sos fills,  en la qual ell banyà son dit, e tochà lo  
Lv 9,13  ab lo cap e cascun membre oferiren  en aquell, e posaren-ho sobre l’altar e 
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Lv 9,18  18 E degollà lo bou e l’ariet  en sacrifici pacificable del poble, e  
Lv 9,20 sobre los pits; e com foren cremats  en l’altar lo sèu 21 ab los pits d’  
Lv 9,23  23 e intraren Moysès e Aron  en lo tabernacle del testimoni, e despuxs  
Lv 10,3  nostro Senyor: Jo seré santificat  en aquells qui s’acosten a mi, e devant  
Lv 10,7  no axireu fora lo tabernacle;  en altre manera parireu, e lo oli de la  
Lv 10,9 beuràs tu ni tos fills com intreràs  en lo tabernacle del testimoni [*], car  
Lv 10,9  [*], car manament és perdurable  en las vostres generacions 10 per ço que  
Lv 10,13  dels sants és. 13 E menjareu-lo  en lo loch sant, car dat és a tu e a tos  
Lv 10,14 e la cama qui és depertida menjareu  en lo loch munde tu e tos fills e las  
Lv 10,15  cama e lo pits e lo sèu qui crema  en l’altar sia elevat devant Déu, e  
Lv 10,15 Déu, e pertanyen a tu e a tos fills  en lig perdurable, axí com manà lo Senyor  
Lv 10,17  menjau lo sacrifici fet per peccat  en lo loch sant? Car sant dels sants és, e 
Lv 10,18 e vosaltres deguéreu menjar aquella  en lo santuari, axí com és manat a mi. 19  
Lv 11,9  són las coses que’s nodrexen  en las aygües e són lícites a vosaltres de 
Lv 11,9  aquells qui han ales e scata, axí  en mar com en terra e en aygües de flums o 
Lv 11,9  han ales e scata, axí en mar com  en terra e en aygües de flums o en stanys, 
Lv 11,9  e scata, axí en mar com en terra e  en aygües de flums o en stanys, menjareu.  
Lv 11,9 com en terra e en aygües de flums o  en stanys, menjareu. 10 E aquell qui no  
Lv 11,10  qui no haurà ales ni scata, axí  en las aygües que’s moven com en mar, és  
Lv 11,10  axí en las aygües que’s moven com  en mar, és abominable a vosaltres; 11 [*]  
Lv 11,29  29 »E [*] d’aquellas que’s moven  en terra, axí com mostela e rata e talpa e 
Lv 11,32  o pells o celici o qualque cose  en què’s fa obra, sia tenguda en aygüe,  
Lv 11,32 cose en què’s fa obra, sia tenguda  en aygüe, car serà ensutzade entrò al  
Lv 11,33  mundades. 33 E tot vaxell de terra  en lo qual alguna cose de aquellas haurà  
Lv 11,35  aquells serà tochada serà inmunde  en caure de sobre, vullas que sia forn,  
Lv 11,41  a vosaltres, e no hu menjareu  en menjar. 42 E qualquequal grapona sobre  
Lv 11,44  No ensutzeu las vostres ànimas  en totas las reptílies qui’s moven sobre  
Lv 11,45  Egipte per ço que fos a vosaltres  en Senyor. Sants sereu, car jo sóm sant.  
Lv 11,46  totas ànimas vivents que’s moven  en las aygües e graponen en terra, 47 per  
Lv 11,46  ’s moven en las aygües e graponen  en terra, 47 per ço que sapiau e conegau  
Lv 12,3  departiment de las mèstrues; 3 e  en lo die vuytè sia circuncís l’infant. 4 
Lv 12,4  circuncís l’infant. 4 Ella starà  en la sanch de la sua purifichació per  
Lv 12,4  per XXXIII [*], e no toch  en neguna cose santa, ni no entre en lo  
Lv 12,4  en neguna cose santa, ni no entre  en lo santuari entrò que sían complits los 
Lv 12,5  de las mèstrues, e starà LXVI dies  en la sanch de la sua purifichació. 6 »E  
Lv 12,6  filla, portarà I anyell d’un any  en holocaust e I poll de coloma o de  
Lv 13,2  a Moysès e Aron dient: 2 –Home  en lo qual en sa carn o en sa cotna serà  
Lv 13,2  e 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 lebrozia  en la conna o los pèls blanchs mudats,  
Lv 13,3  e majorment si la plaga és  en la carn e en la conna, plaga és de  
Lv 13,3  si la plaga és en la carn e  en la conna, plaga és de lebrozia, e  
Lv 13,4  si serà luent e blancha la plaga  en la conna e la carn no serà ensathada e  
Lv 13,5 ’l enclòs VII dies; 5 e concidererà  en lo die VIIè, e si veurà que la lebrozia 
Lv 13,6  ’l enclòs altres VII dies, 6 e  en lo VIIè die guard aquell, e si serà  
Lv 13,6  scuraÿda la lebrozia e no crexerà  en brotant, munderà a ell, car ronya és, e 
Lv 13,9  9 »E plaga de lebrozia si serà  en hom, amèn-lo hom al sacerdot, 10 e  
Lv 13,10  sacerdot, 10 e veurà aquell, e com  en la conna serà color blancha e los  
Lv 13,11  vella pot ésser condempnat, [*]  en cuyro de sa carn; condempnarà aquell lo 
Lv 13,12  si florirà discorrent la lebrozia  en la conna e cobrirà tota la carn del cap 
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Lv 13,13  nèdea per ço car tota és tornada  en blanchor; home és munde. 14 E com la  
Lv 13,14  és munde. 14 E com la carn vive  en aquell parrà, 15 ladonchs lo sacerdot  
Lv 13,16  és. 16 E si altre vegade tornerà  en blanchor e tot l’home cobrirà, 17  
Lv 13,18 per munde. 18 »E la carn e la conna  en la qual és nat ulcus e serà sanat, 19 e 
Lv 13,19  és nat ulcus e serà sanat, 19 e  en lo loch de l’ulcus serà sicatrix  
Lv 13,20  vegade, e los pèls si són tornats  en blanchor, e si axí és, condempnar-l’ 
Lv 13,20  plaga de la lebrozia qui serà nada  en la úlsara. 21 E si veurà lo prevere que 
Lv 13,21  E si veurà lo prevere que no haurà  en ella cabell blanch, e ella no serà pus  
Lv 13,25  aquella lo sacerdot; e si  en ella és tornat cabell blanch e la vizió 
Lv 13,28  lebrozia és; 28 e si starà blancha  en son loch, no asats clara, de cremament  
Lv 13,29  és de foch. 29 »Hom ho fembra  en lo cap del qual o en la barba naxerà  
Lv 13,29 »Hom ho fembra en lo cap del qual o  en la barba naxerà lebrozia, veja a ell lo 
Lv 13,30  sia pregont més avall del cuyro e  en ell cabells roigs manuts haurà,  
Lv 13,32  tenga aquell per VII dies, 32 e  en lo die VIIè jutge-lo, e si veurà que  
Lv 13,32 no sia sclatada e los cabells seran  en lur color e lo loch de la plaga agual  
Lv 13,33  agual ab la conna, 33 raurà’l  en altre loch menys de la plaga e tendrà  
Lv 13,34  die setè veurà que la plaga stiga  en son loch ni no serà pus pregona que la  
Lv 13,38  l’home és nèdeu. 38 »Hom o fembra  en lo qual és la conna blancha, 39 jutge  
Lv 13,39  e si veurà que la blanchor pendrà  en color sotsscura, sàpia que no és  
Lv 13,42  calbo, munde és. 41 [*] 42 mas ci  en la calvura o en lo cugurós serà blancha 
Lv 13,42  41 [*] 42 mas ci en la calvura o  en lo cugurós serà blancha color o roge,  
Lv 13,43  dupte que és lebrozia que és nada  en la calba. 44 »E qualque home serà  
Lv 13,48 de lana e de li que labrós haurà 48  en stam o sots regiment d’aquell o serta  
Lv 13,51 Lo qual lo tinga per VII dies, 51 e  en lo setè die sia guardat: si comenserà a 
Lv 13,57  vegade [*]; 57 e [*] veurà hom que  en las primeras taques aparrà la lebrozia, 
Lv 14,4 la lebrozia que serà mundade, 4 man  en aquell que serà purifichat que ofira  
Lv 14,5  e hisop. 5 E degoll un dels ocells  en un vaxell de terra sobre aygüe vive, 6  
Lv 14,6 grana e l’hisop, e tot açò banyarà  en la sanch de l’ocell degollat. 7 E de  
Lv 14,8 ’s tots los pèls del cos e lau-se  en aygüe, e com serà purificat pot intrar  
Lv 14,8  e com serà purificat pot intrar  en la albergada, [*] defora la sua tenda  
Lv 14,9  defora la sua tenda VII dies; 9 e  en lo die setè rague’s lo cap e la barba  
Lv 14,10  lo cos e las vestidures. 10 »E  en lo die vuytè prenga II anyells nèdeus e 
Lv 14,10  sens tacha e III deenes de cèmola  en sacrifici, que sia mesclada ab oli, e I 
Lv 14,14  per la colpa, e posar-ne-ha  en l’estrem de la orella dreta d’aquell  
Lv 14,14  deu ésser mundat, e sobre lo polzo  en la mà dreta e del peu, 15 e de l’oli  
Lv 14,15  15 e de l’oli del cister metrà  en la sua mà sinestre, 16 e banyerà lo ceu 
Lv 14,16  16 e banyerà lo ceu dit destre  en aquell e gitar-n’hi-ha VII vegades 
Lv 14,17  Déu, 17 e l’oli que romandrà  en la mà buyderà sobre l’estrem de la  
Lv 14,20 de l’holocaust, 20 e posarà aquell  en l’altar [*], e perdonerà sobre aquell  
Lv 14,21  part de la cèmola mesclade ab oli  en sacrifici, e II cisters d’oli, 22 e II 
Lv 14,22  sia la un per peccat e l’altre  en holocaust. 23 E ofira aquell en lo  
Lv 14,23  en holocaust. 23 E ofira aquell  en lo VIIIèn die lo sacerdot en la porta  
Lv 14,23 aquell en lo VIIIèn die lo sacerdot  en la porta del tabernacle [*] devant Déu. 
Lv 14,28  dret de la sua mà e del peu atrecí  en lo loch de la sanch que és schampada  
Lv 14,29  29 e lo romanent de l’oli que és  en la sua mà sinestre git sobre lo cap del 
Lv 14,31  oferrà 31 un per la colpa e altre  en holocaust, ab la sua presentalla. 32  
Lv 14,32 lebrós que no pot haver totas coses  en son abundement. 33 E parlà nostro  
Lv 14,34 e Aron dient: 34 –Com sereu intrats  en la terra de Canahan, la qual jo deré a  
Lv 14,34  la qual jo deré a vosaltres  en possació, e daré plaga de lebrozia en  
Lv 14,34  possació, e daré plaga de lebrozia  en case de terra de la vostre haretat, 35  
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Lv 14,35  de lebrozia és vist a mi que sia  en la mia casa.” 36 E lo prevere manarà a  
Lv 14,36  de la case abans que entre ell  en aquella e que veja si alguna lebrozia  
Lv 14,36  e que veja si alguna lebrozia serà  en aquella, per ço que tota no sia feta  
Lv 14,36  no sia feta inmunde de la cose que  en la casa és, e puxs entre lo prevera en  
Lv 14,36 la casa és, e puxs entre lo prevera  en la casa per ço que conega la lebrozia.  
Lv 14,37  conega la lebrozia. 37 E com veurà  en las parets d’aquella la plaga verda o  
Lv 14,39  la porta per VII dies; 39 e  en lo setè die tornerà lo prevere en la  
Lv 14,39 e en lo setè die tornerà lo prevere  en la casa, e si veurà la plaga de  
Lv 14,39  e si veurà la plaga de lebrozia  en las parets, 40 ferà [*] gitar aquelles  
Lv 14,40  [*] gitar aquelles fora la ciutat  en loch inmunde, 41 e la casa ferà raura  
Lv 14,41  gitar la raedura fore del poble  en loch inmunde, 42 e ferà †fer altres  
Lv 14,42  42 e ferà †fer altres parets†  en lo loch de on són levades aquellas, e  
Lv 14,44 màculas, la lebrozia és perceverant  en aquella e la casa és inmunde. 45 La  
Lv 14,45  gitada fora la casa e de la posade  en lo loch inmunde. 46 »E qualquequal  
Lv 14,46  inmunde. 46 »E qualquequal intrerà  en la casa [*], serà inmunde entrò al  
Lv 14,47  entrò al vespre; 47 e qui mengerà  en aquella o hi dormirà, levarà la sua  
Lv 14,48  48 »E com lo prevere intrerà  en la casa e veurà la lebrozia depertida  
Lv 14,50 50 E com haurà degollat la I perdal  en I test sobre aygües vives, 51 en la  
Lv 14,51  en I test sobre aygües vives, 51  en la sanch de aquell banyerà lo perdal  
Lv 14,51  e lo fust e la grana e l’hisop, e  en las aygües vives, e de assò salpuscharà 
Lv 14,55  e de percudiment, 55 de lebrozia  en vestiments e en cases 56 e en senadures 
Lv 14,55  55 de lebrozia en vestiments e  en cases 56 e en senadures e en rotura de  
Lv 14,56  en vestiments e en cases 56 e  en senadures e en rotura de carn e de  
Lv 14,56  e en cases 56 e en senadures e  en rotura de carn e de màcula luent e de  
Lv 15,3  aquest vici, car tengut ne és, e  en cascun remembrament que hom toch la  
Lv 15,4  humor és leig. 4 Tota la strada  en la qual ell dormirà e en la qual ell  
Lv 15,4  la strada en la qual ell dormirà e  en la qual ell ciurà és inmunde. 5 E si  
Lv 15,7  la sua vestidura, e ell, levat  en aygüe, serà inmunde entrò al vespre. 8  
Lv 15,9  entrò al vespre. 8 [*] 9 E lo siti  en què ha segut és inmunde. 10 E  
Lv 15,10  la sua vestidura, e ell, levat  en aygüe, serà no nèdeu entrò al vespre.  
Lv 15,13 suas vestidures e encara tot lo cos  en aygües vives, serà mundada. 14 E en lo  
Lv 15,14 en aygües vives, serà mundada. 14 E  en lo VIIIèn die pendrà II tortres o II  
Lv 15,15  la un per lo peccat e l’altre  en holocaust e preguerà per aquell devant  
Lv 15,21  21 e lo loch on dormirà o ciurà  en los dies del seu depertiment serà  
Lv 15,24  vespre. 24 E si hom jaurà ab ella  en temps de la sanch mestrual, serà no  
Lv 15,24  serà no nèdeu per VII dies, e  en tots los lochs on ell dormirà  
Lv 15,25  dies soferrà flux de sanch, no  en lo temps de las mèstruas, mas aprés lo  
Lv 15,25  temps, serà no nèdea quax axí com  en lo temps de les mèstruas; 26 e lo loch  
Lv 15,27  la sua vestimenta, e ell, levat  en aygüe, serà inmunde entrò al vespre. 28 
Lv 15,30  la u oferrà per peccat e l’altre  en holocaust, e preguerà lo prevera per  
Lv 15,31  guarden de legesa e que no muyren  en lurs letgesas com ensutzeran lo meu  
Lv 16,2  ton frare que no intre null temps  en lo santuari qui és dedins de la  
Lv 16,2 jo aparexeré sobre la cuberta e açò  en una nuu. 3 Mas ab açò vendrà Aron a la  
Lv 16,5  II cabrits per peccat e I moltó  en holocaust; 6 e quant haurà ofert lo  
Lv 16,9  E oferrà Aron aquell qui serà axit  en sort a Déu per peccat, 10 e l’altre  
Lv 16,10  sobre aquell e lex anar aquell  en lo desert. 11 »E com açò serà fet,  
Lv 16,12  brases de l’altar, e tenint-lo  en la mà meta-hy timiana e encens, e  
Lv 16,12  lo vel, ço és, ultre la claustre,  en la santedat. 13 E pos sobre lo foch las 
Lv 16,15 sanch del toro, la qual deu spergir  en la †oració† de l’oracle. 16 E  
Lv 16,16 lurs peccats, e segons tot açò ferà  en lo tabernacle del testimoni que és  
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Lv 16,17  d’aquells. 17 Negun hom no sia  en lo tabernacle com lo bisbe intrerà en  
Lv 16,17  lo tabernacle com lo bisbe intrerà  en lo santuari per ço que prech per si e  
Lv 16,22  ceu cap totas las iniquitats lurs  en terra solitària, e serà lexat en lo  
Lv 16,22  en terra solitària, e serà lexat  en lo desert. 23 »E retornerà Aron en lo  
Lv 16,23  en lo desert. 23 »E retornerà Aron  en lo tabernacle de testimoni, e poserà  
Lv 16,23  que primerament portava com intrà  en lo santuari, e lexerà-las aquí, 24 e  
Lv 16,24 -las aquí, 24 e leverà la sua carn  en lo loch sant, e aporteran-li ses  
Lv 16,26  leverà sos vestiments e son cos  en aygüe, e axí entrerà en las albergades. 
Lv 16,26  e son cos en aygüe, e axí entrerà  en las albergades. 27 E lo toro e lo  
Lv 16,27  e dels quals és aportada la sanch  en lo santuari, seran aportats fora de las 
Lv 16,28  e se carn ab aygüe, e axí intrerà  en las albergades. 29 »E açò serà a  
Lv 16,29  29 »E açò serà a vosaltres  en fur perdurable: en lo mes VIIè, en lo  
Lv 16,29 serà a vosaltres en fur perdurable:  en lo mes VIIè, en lo Xèn die del mes,  
Lv 16,29  en fur perdurable: en lo mes VIIè,  en lo Xèn die del mes, afligireu vostres  
Lv 16,30 palegrineja entre vosaltres, 30 car  en aquest die és perdó vostre e encara  
Lv 16,32  lo sacerdot que untat serà,  en lo qual haurà untada la mà per ço que  
Lv 16,34  los peccats de aquells una vegada  en l’any. E ell féu axí com manà nostro  
Lv 17,3  que ociurà bou o ovella o cabra  en la albergade o fore la albergade, 4 e  
Lv 17,5  fills d’Irrael, los quals ociuran  en lo camp per ço que sia santifichat  
Lv 17,6  del testimoni, e perfumen del sèu  en odor de suavetat al Senyor. 7 E d’equí 
Lv 17,7  Açò serà fur perdurable  en aquells, e aquells que vendran aprés d’ 
Lv 17,8  que vendran aprés d’ells. 8 »E  en aquells dix: Hom de la casa d’Irrael e 
Lv 17,11  poble, 11 car la ànima de la carn  en la sanch és, e jo doné aquella a  
Lv 17,11  vostres ànimas, car la sanch és  en la ànima e perdonerà. 12 E per amor de  
Lv 17,14  car la ànima de tota carn és  en sanch, e qualquequal menjarà de aquella 
Lv 17,15 leverà la sua vestimenta e si matex  en aygüe, e serà ensutzat entrò al vespre. 
Lv 18,3  la costuma de la terra de Egipte  en la qual habitàs, ni segons la costuma  
Lv 18,3  amanar a vosaltres, no fassau, ni  en lurs costums no aneu. 4 Feu los meus  
Lv 18,4 e servau los meus manaments, e anau  en aquells. Yo sóm Déu vostro. 5 »Guardau  
Lv 18,5  meus judicis que fan l’hom viure  en aquells. Yo sóm lo Senyor Déu. 6 »Negun 
Lv 18,9  o de ta mare, que serà engendrade  en casa o defora. 10 »E no revalaràs la  
Lv 18,14  a sa muller, car a tu se conjuny  en parentesch. 15 »No descobriràs la  
Lv 18,18 »La sor de ta muller no hu prengues  en vergonya, ni no revelas la sua vergonya 
Lv 18,24 és gran letgesa. 24 »No us ensutzeu  en totas aquestas coses en las quals són  
Lv 18,24 us ensutzeu en totas aquestas coses  en las quals són ensutzades las universas  
Lv 18,25  devant lo vostro sguardament, 25  en los quals és ensutzada la terra, los  
Lv 18,30  de vosaltres, ni no siau ensutzats  en ells, car jo sóm lo Senyor Déu vostro.  
Lv 19,6  ço que sia perdonat a vosaltres, 6  en lo die del vostro sacrifichar a ell sia 
Lv 19,6  e’n l’endemà, e lo que romandrà  en lo die terç sia cremat ab foch; 7 e si  
Lv 19,10  ço que’n cúllan los pobres, 10 ni  en la vinya tua no axengloneràs ni  
Lv 19,12  ton proÿsme, 12 ne perjureràs  en lo meu nom ni ensutzeràs lo nom del teu 
Lv 19,16  proÿsme. 16 E no sias malmesclador  en ton poble, ne sias sobre sanch de ton  
Lv 19,17  car jo sóm Senyor. 17 »No hauràs  en oy ton frare en ton cor, ans lo  
Lv 19,17  17 »No hauràs en oy ton frare  en ton cor, ans lo castigueràs  
Lv 19,20  »Si hom jaurà ab fembra carnalment  en scampament de samensa, que sia  
Lv 19,23  son peccat. 23 »Com sereu entrats  en la terra de Canahan e plantareu en ella 
Lv 19,23  en la terra de Canahan e plantareu  en ella arbres portant fruyts, levareu lo  
Lv 19,25  loables al Senyor, 25 e  en l’any quint menjareu los fruyts  
Lv 19,27  27 ni raurets vostre cap  en radon ni raureu vostra barba, 28 e  
Lv 19,33 hom strany entre vosaltres e staran  en la vostra terra, quax strany [*], 34  
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Lv 19,34 matexs, car vosaltres fos strangers  en terra de Egipte. Jo sóm lo Senyor Déu  
Lv 19,35  Déu vostro. 35 »No fassau falcia  en juý, ne en pes [*]. 36 La vostra masura 
Lv 19,35  35 »No fassau falcia en juý, ne  en pes [*]. 36 La vostra masura sia  
Lv 20,2  »[*] e dels stranys qui habiten  en Yrrael, si algú derà de la sua sament a 
Lv 20,4  de la terra lo sostindrà e quax  en pocha cose tendrà lo meu emperi e  
Lv 20,22  ço que no us avorrescha la terra  en què deveu intrar e habitar. 23 No  
Lv 20,23 intrar e habitar. 23 No vullau anar  en los furs de las nacions las quals jo  
Lv 20,23  faeren ells, per què jo los he  en oy. 24 Jo parle a vosaltres que  
Lv 20,24  la qual jo daré a vosaltres  en haretat, terra fluent de let e de mel.  
Lv 20,25  que no ensutzeu las vostres ànimas  en ovella ni en ocell e en totas coses que 
Lv 20,25  las vostres ànimas en ovella ni  en ocell e en totas coses que’s moven en  
Lv 20,25  ànimas en ovella ni en ocell e  en totas coses que’s moven en terra que  
Lv 20,25 ocell e en totas coses que’s moven  en terra que jo he amostrades a vosaltres  
Lv 21,1  ells: »Lo sacerdot no sia ensutzat  en los morts de sos ciutadans en lur  
Lv 21,1  en los morts de sos ciutadans  en lur vizitar, 2 sinó en los cosins e en  
Lv 21,2  ciutadans en lur vizitar, 2 sinó  en los cosins e en propis, ço és, sobre  
Lv 21,2 lur vizitar, 2 sinó en los cosins e  en propis, ço és, sobre pare e mare e fill 
Lv 21,4  que no és acostada a marit; 4 mas  en príncep de son poble no serà ensutzat.  
Lv 21,5  No’s raguen lo cap ni la barba ni  en lurs carns no fassen tallements, 6 car  
Lv 21,9  »E si filla de sacerdot serà presa  en adulteri e desonrerà a son pare, sia  
Lv 21,10 oli e las suas mans són concegrades  en ofici de sacerdot e vestirà las santas  
Lv 21,11  11 e a negun mort no intre de tot  en tot; emperò sobre son pare e sobre sa  
Lv 21,20  o leganyós, o si haurà desfeta  en l’ull, o si serà ronyós o serpiginós o 
Lv 21,22  emperò, dels pans que són oferts  en lo santuari. 23 E no intrerà ultre lo  
Lv 22,3  Jo sóm lo Senyor. 3 »Digues [*]  en aquells que aprés d’ells vendran: »Tot 
Lv 22,3  de vostra sament que s’acosterà  en aquellas coses que són concegrades e  
Lv 22,5  5 ne tocharà nenguna reptília  en totas coses inmundes en las quals és  
Lv 22,5  reptília en totas coses inmundes  en las quals és sutze tochament, 6 serà no 
Lv 22,8  per ço que no siau ensutzats  en aquellas. Jo sóm lo Senyor Déu. 9  
Lv 22,9  sotmesos a peccat e que no muyrau  en lo santuari com haureu ensutzat aquell. 
Lv 22,11  ab son argent, e aquell qui és nat  en la sua casa, aquells menjaran de  
Lv 22,13  vídua o rebujade menys d’infants  en la casa de son pare, axí com havia  
Lv 22,14  las coses sacrifichades, anadescha  en allò que haurà menjat la quinta part, e 
Lv 22,14 quinta part, e don-ho al sacerdot  en lo santuari. 15 »No menyspreseran las  
Lv 22,18  oferrà qualque cose, aquell oferrà  en holocaust al Senyor. 19 Sia ofert per  
Lv 22,21  acceptable. Nenguna màcula no serà  en aquell, 22 axí com sech o trenchat o  
Lv 22,24 de genetius no ofirau al Senyor, ni  en la terra vostra açò de tot en tot no  
Lv 22,24  ni en la terra vostra açò de tot  en tot no fassau. 25 De la mà de l’strany 
Lv 22,27  sots las mamellas de lur mare, e  en lo die vuytè d’equí avant seran bons a 
Lv 22,28  28 E bou e ovella no degollareu  en un die ab lurs fills. »29 E com  
Lv 22,33  Egipte per ço que fos a vosaltres  en Déu. Jo sóm lo Senyor Déu. 23,Tit  1 E  
Lv 23,3  3 »VI dies fareu vostres obres, e  en lo VIIèn die, que és dissapte,  
Lv 23,3  apellat sant. Neguna obre no fareu  en aquell die. Dissapte [*] és en totas  
Lv 23,3  en aquell die. Dissapte [*] és  en totas las vostras habitacions. 4 »E  
Lv 23,4 Senyor santas las quals deveu colre  en lur temps: 5 »En lo mes primer, lo  
Lv 23,5  mes primer, lo XIIIIèn die del mes  en lo vespre, és la Pascha del Senyor. 6  
Lv 23,7  sant; neguna obre servil no fareu  en aquell, 8 mas ofarreu en foch  
Lv 23,8  no fareu en aquell, 8 mas ofarreu  en foch sacrificis a Déu per VII dies, e  
Lv 23,8  e neguna obra servil no serà feta  en ell. Capítol XXIII 9 E parlà nostro  
Lv 23,10 e digues a ells: »Com sereu intrats  en la terra la qual jo donaré a vosaltres  
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Lv 23,11  acceptable per vosaltres a Déu. E  en altre die del dissapte lo prevere  
Lv 23,12  santificharà aquella, 12 e oferreu  en lo die que la garba se alcerà devant  
Lv 23,12  alcerà devant Déu I moltó de I any  en presentalla a nostro Senyor. 13 E  
Lv 23,13  desenes de cèmola mesclada ab oli  en sacrifici al Senyor, en odor de  
Lv 23,13  ab oli en sacrifici al Senyor,  en odor de suavetat, e vi atrecí lo quart  
Lv 23,14  vostre Déu. Manament és perdurable  en totas generacions vostres e en vostres  
Lv 23,14  en totas generacions vostres e  en vostres habitacions. 15 »E nombrareu en 
Lv 23,15  habitacions. 15 »E nombrareu  en l’altre die del dissapte en lo qual  
Lv 23,15  en l’altre die del dissapte  en lo qual oferiu la garba de las  
Lv 23,17  sacrificis novells al Senyor 17  en totas vostres habitacions: [*] pans de  
Lv 23,17 cèmola formentada, las quals coureu  en promícies del Senyor. 18 E oferreu ab  
Lv 23,18  del folch, e II moltons, e seran  en holocaust [*] en odor de suavetat al  
Lv 23,18  moltons, e seran en holocaust [*]  en odor de suavetat al Senyor. 19 E  
Lv 23,19  lo peccat, e l’anyell de l’any  en oferta pacificable. 20 E com alcerà  
Lv 23,20  de las promícies devant Déu, seran  en ús d’aquell. 21 E apellareu aquell die 
Lv 23,21  santa; neguna obre servil no fareu  en aquell. Açò és fur perdurable en totas  
Lv 23,21  en aquell. Açò és fur perdurable  en totas vostres habitacions e’n las  
Lv 23,24  fills d’Irrael: »En lo VIIèn mes,  en lo primer die del mes, serà a vosaltres 
Lv 23,24  a vosaltres lo die del dissapte  en remembransa de alegrament e de  
Lv 23,25  25 Neguna obre servil no fareu  en aquell, e oferreu holocausts al Senyor. 
Lv 23,27  sant, e aflegireu vostres ànimas  en aquell, e oferreu holocausts al Senyor. 
Lv 23,28  al Senyor. 28 Neguna obre no fareu  en lo temps de aquest die, car die és de  
Lv 23,29  29 Tota ànima que no serà aflegida  en aquell die serà perida del ceu poble.  
Lv 23,30  poble. 30 E qualquequal ferà obre  en aquell die, serà tallat de son poble.  
Lv 23,31  31 Donchs, no fassau neguna obre  en aquell die, e açò serà fur perdurable a 
Lv 23,31 açò serà fur perdurable a vosaltres  en totas vostres generacions e en totas  
Lv 23,31  en totas vostres generacions e  en totas vostres habitacions, 32 car  
Lv 23,32  Aflegiu las vostres ànimas, e  en lo VIIIIèn die del mes, del vespre tro  
Lv 23,34  fills d’Irrael e digues-los que  en lo XVèn die de aquest mes cetè seran  
Lv 23,35  e no fareu neguna obre servil  en aquell. 36 E VII dies oferreu  
Lv 23,36  Senyor, e açò serà a vosaltres  en fur, e no fareu neguna obre servil en  
Lv 23,36  fur, e no fareu neguna obre servil  en aquell. 37 »Aquestas són las festas del 
Lv 23,37 colents, e encara santes, e oferreu  en aquellas ofertas al Senyor, e  
Lv 23,39  grat donau a nostro Senyor. 39 »E  en lo XV die del mes setè, com vosaltres  
Lv 23,41 sotlempnitat d’aquell per VII dies  en l’any, per fur a tostemps en las  
Lv 23,41  dies en l’any, per fur a tostemps  en las generacions vostres. E en lo VIIèn  
Lv 23,41  en las generacions vostres. E  en lo VIIèn mes [*] 42 VII dies habitareu  
Lv 23,42 VIIèn mes [*] 42 VII dies habitareu  en las cabanes e colreu la festa per VII  
Lv 23,42  e tot linatge qui és Yrrael staran  en las cabanas 43 per ço que diguen  
Lv 23,43  vendran que jo fiu habitar  en tabernacles los fills d’Irrael com  
Lv 24,3  fora la claustre de la covinensa,  en lo tabernacle del testimoni, e Aron pos 
Lv 24,3  serà a vosaltres fur perdurable e  en vostres generacions. 4 E sobre lo  
Lv 24,7 encens molt luent per ço que sia pa  en remebrament de sacrifici a Déu. 8 »E  
Lv 24,8 és fet manament als fills d’Irrael  en fur perdurable. 9 E aquells pans seran  
Lv 24,9 sos fills per ço que mengen aquells  en loch sant, car sant dels sants és dels  
Lv 24,9 sants és dels sacrificis del Senyor  en perdurable dret. 10 »E veus que axí un  
Lv 24,10  los fills d’Irrael, e barallà’s  en las albergades ab un home de Yrrael. 11 
Lv 24,12  trip de Dan. 12 E matéran aquell  en la càrcer entrò que sabéssan què  
Lv 25,1  E parlà nostro Senyor Déu a Moysès  en lo munt de Sinaý dient: 2 –Parla als  
Lv 25,2 e digues a ells: »Com sareu intrats  en la terra la qual jo us donaré, coleu lo 
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Lv 25,6 E’n lo VIIèn any seran a vosaltres  en menjar, a tu e a ton servent e a ta  
Lv 25,9  anys, 9 e feràs cornar la botzina  en lo setèn mes, en lo desèn die del mes,  
Lv 25,9  cornar la botzina en lo setèn mes,  en lo desèn die del mes, car aquell jorn  
Lv 25,9  és temps de perdonances; per què  en aquell die de perdonament tochareu la  
Lv 25,9  de perdonament tochareu la botzina  en tota la universa terra vostre. 10 E  
Lv 25,12  la venema, 12 de la santifichació  en l’any jubileu, mas del camp menjareu  
Lv 25,12  mas del camp menjareu ço que serà  en ell. 13 »En l’any jubileu retornerà  
Lv 25,13 »En l’any jubileu retornerà tothom  en las possacions. 14 E com feràs venda a  
Lv 25,18  aquells, per ço que pugau habitar  en la terra sens neguna pahor, 19 e derà  
Lv 25,20 E si vosaltres direu: “Què menjarem  en l’any VIIè, si no sembram ni cullim  
Lv 25,21  daré la mia benedicció a vosaltres  en l’any sizè, e dar-vos-he tant de  
Lv 25,22 que bast a III anys. 22 E sembrareu  en l’any VIIIè e menjareu del blat vell  
Lv 25,23  sou palegrins e avidedissos  en ella, 24 per la qual cose tota la regió 
Lv 25,27  retut al comprador, e aquell lavor  en sa possació. 28 E si no serà trobat en  
Lv 25,28 sa possació. 28 E si no serà trobat  en la mà de aquell perquè puga retre lo  
Lv 25,28  compre entrò a l’any jubileu; e  en aquell, emperò, totas las vendas sían  
Lv 25,28  vendas sían retudes e cascú retorn  en sa pocessió. 29 »E qui vendrà casa que  
Lv 25,30 tostemps, e no la porà rembre nelex  en l’any jubileu. 31 E si la casa serà en 
Lv 25,31  any jubileu. 31 E si la casa serà  en vila que no haja murs, e per dret de  
Lv 25,31 la vendrà; si abans no serà remuda,  en l’any jubileu retornerà a son senyor.  
Lv 25,32  »Emperò cases de levitans que sían  en las ciutats, tots temps las poden  
Lv 25,35  si serà afeblit ton frare e vendrà  en ta mà com strany o palegrí e viurà ab  
Lv 25,40  car avidedís serà ab tu entrò  en l’any jubileu, e’ntrò en aquell  
Lv 25,40 tu entrò en l’any jubileu, e’ntrò  en aquell obrerà ab tu, 41 e aprés axirà  
Lv 25,45  o aquells qui d’ells seran nats  en la vostra terra. E haureu aquells en  
Lv 25,45  la vostra terra. E haureu aquells  en servents, 46 e per heretatge,  
Lv 25,46  46 e per heretatge, transportant  en aquells que aprés d’ells vendran, e  
Lv 25,54  54 E si per açò no’s porà rembre,  en l’any jubileu axirà ab sos infants. 55 
Lv 25,55  jo aduguí de la terra de Egipte  en mà fort. 26,Tit Capítol XXVI 1 »Jo sóm  
Lv 26,1  entre vosaltres pedre entretallada  en tota la vostra terra per ço que adoreu  
Lv 26,3  e fareu aquells, jo us daré pluja  en son temps, 4 e la terra derà son  
Lv 26,5 sament, e menjareu los vostros pans  en sadollament, e menys de por habitareu  
Lv 26,5  e menys de por habitareu  en la terra vostra, 6 e daré pau a  
Lv 26,16  vesitaré a vosaltres soptosament  en torbament, en ardor que scureyrà los  
Lv 26,16 vosaltres soptosament en torbament,  en ardor que scureyrà los vostros ulls e  
Lv 26,17  enamichs, e subjugar-vos-he  en aquells que us han oy, e fogireu e negú 
Lv 26,18  18 »E si per açò no obeyreu a mi,  en vostros castigaments jo daré mal sobre  
Lv 26,18  jo daré mal sobre vosaltres  en VII dobles per rahó de vostros peccats, 
Lv 26,21  lur fruyt. 21 »E si anau ab mi  en duresa ni no voleu oyr a mi, jo anediré 
Lv 26,23  rebre diciplina mas ireu ab mi  en duresa, 24 jo iré contre vosaltres e  
Lv 26,25  lo meu fermament. E com fugireu  en las ciutats, jo trematré pestilència  
Lv 26,25  de vosaltres, e liurar-vos-he  en mans de vostros enamichs, 26 e puxs  
Lv 26,26  pa vostro axí que X fembras seran  en I forn coent los pans e retran aquells  
Lv 26,28  mi, 28 jo iré contre vosaltres  en furor contràrie e corregiré vós en VII  
Lv 26,28  en furor contràrie e corregiré vós  en VII plagues per rahó de vostros  
Lv 26,30 trencharé vostres ymatges, e cauran  en terra las ymatges de vostres ýdoles, e  
Lv 26,30  de vostres ýdoles, e haurà vós  en oy la mia ànima, 31 en tant que las  
Lv 26,31  e haurà vós en oy la mia ànima, 31  en tant que las vostres ciutats tornaré en 
Lv 26,31  que las vostres ciutats tornaré  en desert e feré desert lo vostro santuari 
Lv 26,35 sua solitut, car vosaltres sereu 35  en la terra dels hosts; e reposerà en los  
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Lv 26,35  en la terra dels hosts; e reposerà  en los dissaptes de la sua solitut per ço  
Lv 26,35 sua solitut per ço com no reposàveu  en vostros dissaptes com habitàveu en  
Lv 26,35  en vostros dissaptes com habitàveu  en ella. 36 »E en aquells que de vosaltres 
Lv 26,36  com habitàveu en ella. 36 »E  en aquells que de vosaltres romandran daré 
Lv 26,36  de vosaltres romandran daré pahor  en los lurs cors en las regions de lurs  
Lv 26,36  daré pahor en los lurs cors  en las regions de lurs enamichs, enaxí que 
Lv 26,39  seran desfets per lurs peccats  en la terra de vostros enamichs, neguex  
Lv 26,41  iré contre ells e aportaré aquells  en la terra de lurs enamichs entrò que  
Lv 26,43  lurs peccats per ço car haguéran  en oy los meus juýs e menyspresaren las  
Lv 26,44  44 Emperò gens per açò, com seran  en terra stranya, jo no’ls gitaré de tot  
Lv 26,44  stranya, jo no’ls gitaré de tot  en tot ni no’ls menyspresaré axí que de  
Lv 26,45  Déu entre si e los fills d’Irrael  en lo munt de Sinaý [*]. 27,Tit Capítol  
Lv 27,3  3 Si serà mascle de XX fins  en XXXX anys, donerà L sicles d’argent a  
Lv 27,17  per L cicles d’argent. 17 E si  en l’any jubileu secrificharà son camp,  
Lv 27,18  dels anys qui són romazos entrò  en l’any jubileu, e aminverà del preu. 19 
Lv 27,24 que l’havia promès al Senyor, 24 e  en lo jubileu tornerà al primer senyor que 
Lv 27,24 que l’havia venut e l’havia hagut  en sort de la sua possació. 25 »Tota  
Lv 27,30  blats com de fruyts, són de Déu e  en aquell són santifichats. 31 E si algú  
Lv 27,31  anedescha la quinta part del preu  en aquellas dècimes. 32 Bous e ovellas e  
Lv 27,34  mà de Moysès als fills d’Irrael  en lo munt de Sinaý. ExplAcí finex lo terç 
Ex 7,17  X 17 »Açò diu nostro Senyor:  “En açò sabreu que Senyor sóm. Jo fariré  
Ex 12,46  ni logader no’n menjarà. 46  »En una case serà menjat, e no portaràs de 
Ex 13,14  e dirà: “Què és açò?”, diràs-li:  “En mà fort nos tragué nostro Senyor de  
Ex 27,9  e seran las tendes de bis retort.  En un costat tindrà C colzos de lonch, 10  
Ex 27,12  argent ab lurs entretalladures. 12  En la amplesa del palau qui guarda ves  
Ex 28,17  -hi-has IIII ordes de pedras.  En la primera orde haurà pedres qui han  
Ex 39,10 e posà en ell IIII órdens de gemes.  En la primera orde havia sardis e stopaci  
Ex 40,2  nostro Senyor a Moysès e dix: 2  –En lo primer mes, al primer die del mes,  
Lv 6,25  és la ley de la oferta per peccat.  »En lo loch on se oféran los holocausts  
Lv 23,5  quals deveu colre en lur temps: 5  »En lo mes primer, lo XIIIIèn die del mes  
Lv 23,6  vespre, és la Pascha del Senyor. 6  En lo XVè die d’aquell matex mes és la  
Lv 23,24  24 –Parla als fills d’Irrael:  »En lo VIIèn mes, en lo primer die del  
Lv 23,27  dix nostro Senyor Déu a Moysès: 27  –En lo desè die de aquest mes setè serà  
Lv 25,13  menjareu ço que serà en ell. 13  »En l’any jubileu retornerà tothom en las 
Ex 15,6  la tua mà, Senyor, farex lo  enamich, 7 e en la moltitut de la tua  
Ex 15,9  abís enmig de la mar. 9 E dix lo  enamich: «†Per si per aquell† pendré e  
Lv 26,37  no goserà aturar devant son  enamich, 38 e perireu entre las gents, e  
Ex 1,10  nós féssam batalla quantre nostros  enamichs e combatam nós e ischa de la  
Ex 15,7 de la tua glòria deposist los meus  enamichs. Trematist la tua ira qui’ls  
Ex 22,10  e serà mort o afeblit o pres dels  enamichs e negú no ho veu, 11 segrament  
Ex 23,27  a qui tu vendràs, e de tots tos  enamichs gitaràs los costats, 28 e manaré  
Ex 32,25  e havia’l stablit nuu entre los  enamichs; 26 stech a la porta de las  
Lv 26,7  térmens. 7 E encalsareu vostros  enamichs, e cauran a glay devant  
Lv 26,8  XM dels stranys, e cauran vostros  enamichs devant vosaltres a glay. 9 E jo  
Lv 26,16  vostra sament, car per vostros  enamichs serà devorade. 17 E posaré la mia 
Lv 26,17  e sereu consumats devant vostros  enamichs, e subjugar-vos-he en aquells 
Lv 26,25  -vos-he en mans de vostros  enamichs, 26 e puxs trencharé lo bastó del 
Lv 26,32  terra, e metran-s’hi vostros  enamichs qui foren habitadors de aquella.  
Lv 26,36  lurs cors en las regions de lurs  enamichs, enaxí que ells fugiran per lo so 
Lv 26,39 lurs peccats en la terra de vostros  enamichs, neguex per los peccats de lurs  
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Lv 26,41  aquells en la terra de lurs  enamichs entrò que hage vergonya la pensa  
Ex 6,21  21 E los fills de Ysuar foren:  Enapè e Zacrí e Coré. 22 E los fills de  
Lv 10,15 saludables dels fills d’Irrael, 15  enaxí que la cama e lo pits e lo sèu qui  
Lv 14,13  la oferta per lo peccat [*], e  enaxí per la colpa al sacerdot pertanyen  
Lv 26,29  per rahó de vostros peccats, 29  enaxí que menjareu las carns de vostros  
Lv 26,36  en las regions de lurs enamichs,  enaxí que ells fugiran per lo so de la  
Lv 26,36  per lo so de la fulla de l’arbre  enaxí com si éreu encalsats ab glavi, e  
Ex 14,17  de Farahó e dels egipcians que us  encalcen, e glorificaré’m en Farahó e en  
Ex 14,8  lo cor de Farahó, rey de Egipte, e  encalsà los fills de Yrrael; e ells éran- 
Ex 17,13 tro que lo sol se colgà. 13 E Josuè  encalsà Amalech e lo seu poble ab spasa.  
Ex 14,4  4 E jo endureyré lo seu cor, e  encalsarà-us, e gloriajar m’he en  
Lv 26,7 no passarà los vostros térmens. 7 E  encalsareu vostros enamichs, e cauran a  
Ex 14,9 -na axits en alta mà. 9 E com los  encalsassen los de Egipte, trobaren-los  
Lv 26,36 fulla de l’arbre enaxí com si éreu  encalsats ab glavi, e cauran no siguent  
Ex 14,23  altre. 23 E los egipcians qui’ls  encalsaven entraren aprés ells, [*] per  
Lv 20,27  meus. 27 »Hom o fembra qui serà  encantador e haurà spirit de devinar,  
Ex 7,11  11 E apellà Farahó los savis e los  encantadors, e feren ells per encantaments 
Ex 7,22  de Egipte. 22 E féran tot axí los  encantadors dels egipcians ab lur  
Ex 8,7  de Egipte. 7 E féran-ho axí los  encantadors per lur encantament, e  
Ex 8,18  tota la terra de Egipte. 18 E los  encantadors volguéran-ho fer axí ab lur  
Ex 8,19  en las bísties. 19 E diguéran los  encantadors [*]: –Aquest és lo Déu del déu 
Ex 9,11  gents e en las bísties. 11 E los  encantadors no podien star devant Moysès  
Ex 7,22  encantadors dels egipcians ab lur  encantament, e fou endureÿt lo cor de  
Ex 8,7  -ho axí los encantadors per lur  encantament, e amanaren granotas sobre  
Ex 8,18  volguéran-ho fer axí ab lur  encantament, que fóssan moscallons, e no  
Ex 7,11 e los encantadors, e feren ells per  encantaments uns e altres secrets axí  
Ex 4,18  frares en Egipte per ço que veja  encara si són vius. E dix-li Getró: –Vés 
Ex 9,27  a Moysès e Aron, e dix: –Peccat he  encara. Nostro Senyor és just, e jo e mon  
Ex 22,16  »E si negú engana fembra verge qui  encara no sia sposada e dorm ab ella, dar  
Lv 2,14  a nostro Senyor, de las spigues  encara verdejants, torreràs aquellas ab  
Lv 7,37  e del sacrifici per peccat e  encara per colpa e per consagració e per  
Lv 15,13 levades totas las suas vestidures e  encara tot lo cos en aygües vives, serà  
Lv 16,4 ço que amach ses vergonyes, e sinya  encara correja de li e una sàvena de li  
Lv 16,21  de Yrrael e totas las colpes e  encara tots los peccats de aquells. E com  
Lv 16,30 car en aquest die és perdó vostre e  encara mundement de tots vostros peccats:  
Lv 17,12  de vosaltres no mengerà sanch, ni  encara los stranys qui palegrinegen entre  
Lv 23,37  las quals apellareu colents, e  encara santes, e oferreu en aquellas  
Ex 9,17  sia comptat en tota la terra. 17  ¿Encara retens mon poble e no’l vols  
Ex 9,31 tu ni tos servents no temeu Déu. 31  Encara lo li e l’ordi perdut és, per ço  
Ex 11,1  XV 1 E dix nostro Senyor a Moysès:  –Encara tocaré Farahó e Egipte de una  
Lv 3,10 e ab lo grex qui cobre lo ventre, e  encare sobre los lombles e sobre los  
Ex 36,24 l’altre part dels angles, là on la  encastadura dels costats sa termanava en  
Ex 26,17 mija. 17 E al costat de la taula II  encastadures sían fetas ab què s’ajust la 
Ex 36,22  havia I colzo e mig, 22 e havia II  encastadures en cascuna taula per ço que  
Lv 16,12  e degoll aquell. 12 E prenga l’ encencer e umple’l de las brases de l’  
Lv 10,1  e Abiüd, fills de Aron, prenguéran  encencers e matéran-hi foch e ancens, e  
Ex 35,3  en aquell die serà ocís. 3 E no  encendreu foch en vostres cases lo die del 
Ex 29,13  [*] que sobre ells és, e oferràs  encens sobre l’eltar, 14 mas la carn del  
Ex 30,34  unicle e de gàlbano de bona odor e  encens fort luent, tot serà de agual pes,  
Ex 40,5  altar d’or ab què’s sacrifica l’ encens, devant l’archa del testimoni. E  
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Ex 40,25  orde [*]. 24 [*] 25 [*] sobre l’ encens de bonas odors, axí com Déu havia  
Lv 2,1  sobre ella oli, e poserà-hy  encens, 2 e portar-ho-ha als fills de  
Lv 2,2  lo puny ple de cèmola e oli e molt  encens, e face’n lo prevera perfum sobre  
Lv 2,15 Senyor. 15 E scamparàs demunt oli e  encens porteràs demunt, car oferta de  
Lv 2,16  forment e de l’oli, e de tot l’ encens, car sacrifici és a nostro Senyor  
Lv 4,35  e sia cremat sobre l’altar en  encens a nostro Senyor, e prech per aquell 
Lv 5,11  e no meta en aquella oli, ni  encens no n’hi pos gens, car per peccat  
Lv 6,15  de sèmola mesclada ab oli e molt  encens, lo qual sia posat sobre la sèmola, 
Lv 6,17  aquella és del Senyor. E ofiren l’ encens en lo santo santorum, e serà axí  
Lv 16,12  -lo en la mà meta-hy timiana e  encens, e entra ultre lo vel, ço és, ultre 
Lv 24,7  7 E sobre aquells poseràs  encens molt luent per ço que sia pa en  
Ex 25,29  la taula. 29 E aparellaràs [*]  encensers e anaps, en què deven oferir los 
Lv 25,51 loguer no basta, ans n’ha a servir  enchara, servescha tants anys tro que  
Ex 24,1  e Aron e Nadap e Abiüd e LXX dels  encians, e adorareu de luny. 2 E sol  
Ex 26,18 hauran XX colzades al costat qui s’ enclina ves migdie, 19 en què scamparàs  
Ex 26,20  segon costat del tabernacle qui s’ enclina ves aguiló haurà XX taules 21 qui  
Ex 32,22  car tu conexs aquest poble, que és  enclinat a mal; 23 e digueren-ma: “Fé  
Ex 14,27  los prenguéran e nostro Senyor  enclòs-los enmig de las aygües. 28 [*] e 
Lv 13,4  lo sacerdot aquell e tengue’l  enclòs VII dies; 5 e concidererà en lo die 
Lv 13,5  serà crescuda ne mudade, tengue’l  enclòs altres VII dies, 6 e en lo VIIè die 
Ex 39,6 féu II pedres uniquines e stretas i  enclosas d’or e entretellades per art de  
Ex 28,20  e oniquinus e barilus. E seran  encloses en or per lus órdens. 21 E hauran 
Lv 13,11  aquell lo sacerdot, e no  enclourà aquell, car inmunde és ell. 12 »E 
Lv 13,21  pregona del cuyre e serà foscha,  enclourà ell lo prevere per VII dies; 22 e 
Ex 14,3  són en lo desert e la mar los ha  enclozos.” 4 E jo endureyré lo seu cor, e  
Ex 39,13  e beriŀle, qui éran environats e  enclozos d’or per lurs órdens. 14 E  
Lv 6,2  dient: 2 –Ànima qui peccarà e  encontra Déu negarà a son proÿsme alguna  
Ex 12,27  las nostras cases.” E lo poble  encorbà’s e aorà. 28 E axíran los fills  
Ex 34,8  generació. 8 E cuytà’s Moysès, e  encorbà’s en terra e adorà, 9 e dix: –Si  
Lv 19,6  a ell sia menjat e’n l’ endemà, e lo que romandrà en lo die terç  
Ex 40,16  fou endressat lo tabernacle. 16 E  endressà’l Moysès, e posà las taulas e  
Ex 40,2  primer mes, al primer die del mes,  endressaràs lo tabernacle del testimoni. 3 
Ex 40,15  any, al primer die del mes, fou  endressat lo tabernacle. 16 E endressà’l  
Lv 3,9  e lo grex e la couha complida  endret de l’os, 10 ab los ronyons e ab lo 
Ex 9,12  e tota la terra de Egipte. 12 E  endureý nostro Senyor lo cor de Farahó e  
Ex 10,20  neguna en la terra de Egipte. 20 E  endureý nostro Senyor lo cor de Farahó, e  
Ex 10,27 tro que en aquell loch vingam. 27 E  endureý nostro Senyor lo cor de Farahó, e  
Ex 14,8  e los caps de tota la host. 8 E  endureý nostro Senyor lo cor de Farahó,  
Ex 4,21  en ta mà fes devant Farahó. E jo  endureyré lo seu cor e no lexerà lo poble. 
Ex 7,3  d’Irrael de sa terra. 3 Mas jo li  endureyré lo seu cor, e montiplicaré los  
Ex 14,4  e la mar los ha enclozos.” 4 E jo  endureyré lo seu cor, e encalsarà-us, e  
Ex 14,17  per mig d’ella en sech. 17 E jo  endureyré lo cor de Farahó e dels  
Ex 7,13 devorà los drachs d’ells. 13 E fou  endureÿt lo cor de Farahó e no’ls oyí,  
Ex 7,22 egipcians ab lur encantament, e fou  endureÿt lo cor de Farahó e no l’oyí, axí 
Ex 8,19  és lo Déu del déu de Farahó. E fou  endureÿt lo cor de Farahó e no’ls oyí,  
Ex 9,35  lo seu cor e de sos servents massa  endureÿt, e no lexà los fills de Yrrael,  
Ex 10,1  Moysès: –Entra a Farahó, car jo he  endureÿt lo seu cor e de sos servents per  
Ex 13,15  de servitut. 15 Quant Faraó hach  endureÿt son cor e no’ns volia lexar,  
Ex 22,14 de aquestas coses a préstich e serà  enfeblit o mort que lo senyor no hy sia,  
Ex 32,22  ten gran? 22 E ell respòs: –No s’ enfellonescha lo meu senyor, car tu conexs 
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Ex 32,19  viu Moysès lo vadell [*], e  enfelloní’s fort, e gità las taulas de la 
Ex 15,14  habitacle. 14 Pujaren los pobles e  enfelloniren-sa, e dolors tinguéran los  
Ex 15,15  tench los forts de Moab;  enfortiren-sa tots los stadans de  
Ex 22,9  sa mà en cose de son proÿsme, 9 en  engan en bou ni en aze [*] ni en vestir;  
Lv 6,5  pensades reta, 5 tot ço que per  engan volia retenir, entegrament, e [*] lo 
Ex 22,16  si hu havia logat. 16 »E si negú  engana fembra verge qui encara no sia  
Ex 8,29  servents; emperò no’m vullas pus  enganar que no lexs lo poble sacrificar  
Ex 22,9 aze [*] ni en vestir; [*] e si ells  enganaran, al doble ho smaneran a lur  
Lv 19,11  feràs furt. No mentiràs a negú. No  engans ton proÿsme, 12 ne perjureràs en lo 
Lv 18,11 filla de la muller de ton pare, que  engendrà ton pare e és sor tua, no  
Lv 18,9  de ton pare o de ta mare, que serà  engendrade en casa o defora. 10 »E no  
Ex 30,3  E fer-li-has corona aurèola  engir 4 e II anells d’or sots la corona  
Ex 37,11  fort bell, e féu-li làbit d’or  engir 12 [*] de làbit corona [*] d’or. 13 
Ex 37,27  corns. 27 E féu-li corona d’or  engir, e II anells d’or sots la corona  
Ex 38,20  [*] del palau foren d’aram  engir. 21 Aquests són los instruments del  
Ex 38,31  del tabernacle e del palau  engir. 39,Tit Capítol XXXXV 1 Mas de  
Ex 39,21 de jacint, 21 e cabès dessús e vora  engir e entorn lo cabès texida, 22 e  
Ex 39,23  en la darrera part de la gonella  engir 24 dels senys d’or e la magrana de  
Ex 40,31  31 E †ragué† Moysès lo palau  engir lo tabernacle e l’altar, e manà la  
Ex 6,9 d’Irrael, e ells no l’obeÿren per  engoxa de l’spirit e per la obra fort  
Lv 2,14  aquellas ab foch, e puxs las  engraneràs axí com a forment, e axí  
Ex 2,3  pus, pres una sistella de jonchs  engrutada de pagunta, e posà dins l’  
Lv 19,15  15 »No fasses ço que és malvat ne  enich. No jutges iniquement ne no  
Ex 3,2 -li nostro Senyor en flama de foch  enmig de una gavarrera, e veya que la  
Ex 3,4  ell ho anava a veura; apellà’l d’ enmig de la gavarrera e dix-li: –Moysès, 
Ex 3,20  totas las mias maravellas que faré  enmig d’ells, e puxes lexarà-us. 21 E  
Ex 8,22  sabran sertament que jo sóm Senyor  enmig de la terra; 23 e posaré depertiment 
Ex 14,27  e nostro Senyor enclòs-los  enmig de las aygües. 28 [*] e cobriren las 
Ex 15,8 del flum, e ajustaren-sa los abís  enmig de la mar. 9 E dix lo enamich:  
Ex 15,19 los fills d’Irrael anaren per sech  enmig de la mar. 20 E aprés Maria  
Ex 25,8  8 E fer-m’has santuari e staré  enmig d’ells, 9 segons tota semblansa de  
Ex 25,22  sobre lo cobertor, ço és a saber,  enmig de II xerubins qui seran sobre la  
Ex 27,5  ara de l’altar, e serà la grazala  enmig de l’altar. 6 E feràs dos  
Ex 28,32  tota de jacint, 32 e haurà  enmig de açò cabets, e la vora entorn serà 
Ex 28,33  e de cotó tint e de bis mesclats  enmig del senyal, 34 axí que lo senyal sia 
Ex 29,45  usen a mi de sacerdoci. 45 E seré  enmig dels fills de Yrrael e saré lur Déu, 
Ex 33,5  és de dur cap. Una vegada pujaré  enmig de tu e destroyr-t’he. Ara posa  
Ex 34,10  gents, per ço que veja lo poble  enmig de qui tu est la obra del Senyor  
Lv 16,16  que és posat entre aquells  enmig de las sorts de las habitacions d’  
Lv 20,5  ab Moloch, e tolré-los d’ enmig del meu poble. 6 »E la ànima que’s  
Lv 20,14  cremats; no romanga aytal letgesa  enmig de vosaltres. 15 »E qui jaurà ab  
Lv 20,18 sanch axí com li ix, muyren abdosos  enmig de lur poble. 19 »E no descobriràs  
Lv 22,32 sant, per ço que jo sia santifichat  enmig dels fills de Yrrael, car jo sóm lo  
Lv 26,11  11 E posaré lo meu tabernacle  enmig de vosaltres, e no avorrirà a  
Lv 26,25  ciutats, jo trematré pestilència  enmig de vosaltres, e liurar-vos-he en 
Ex 6,14  los primers fills de Yrrael foren:  Enoch e Calvesron e Carní. 15 Aquests són  
Ex 20,25 si levas ton cultell sobre ell serà  enorreat. 26 »No pugeràs per graus al meu  
Lv 6,30 ’s degoll per peccat de la qual s’ enporta la sanch lo sacerdot per tenyr la  
Lv 14,35  ho-ha a saber al prevere e dirà:  “Enquax plaga de lebrozia és vist a mi que 
Lv 26,15  ço que per mi és ordonat, e que  enrera torneu la mia covinensa, 16 jo faré 



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

363 
 

Ex 4,10  parler de hir ne de l’altre die  ensà, pus que parles al teu servent, car  
Ex 21,29  de ferir, d’hir o de l’altre  ensà, e han amonestat son senyor e no l’  
Lv 13,4 plaga en la conna e la carn no serà  ensathada e la color dels pèls no serà  
Ex 4,29  que havia manats. 29 E venguéran  ensemps e ajustaren tots los vells dels  
Ex 9,24  terra de Egipte, 24 e foch queya  ensemps [*], 25 e ferí la pedra [*] tot ço 
Ex 14,19  de Yrrael. E anava ab ells  ensemps una culumpna de nuu, e lexà los  
Ex 21,3  e si ha muller, la muller axirà  ensemps. 4 E si nostro Senyor li donà  
Ex 25,33  cascuns dels canons, e las pedres  ensemps e los liris, e III semblants anaps 
Ex 25,35  II canons per III lochs, qui  ensemps VI són, prosseynt de la una  
Ex 26,3  V cortinas, e sí seran ajustades  ensemps; las altres V per ajustament  
Ex 26,9  9 De las quals V ne ajustaràs  ensemps a si, la una e l’altre ajustaràs, 
Ex 36,29  ajustades dejús tro a dessús, e  ensemps venían en un ajustament. Axí ho  
Ex 36,30  angles, 30 que VIII taulas fossen  ensemps e haguéssan XVI bases d’argent,  
Ex 37,19  nou per cascun arbre, e [*] liris  ensemps, e III anaps en semblansa de nou  
Ex 37,19  de nou en altre abre, sparullas  ensemps e liris; ab obre agual de VI abres 
Ex 37,21 cascun arbre per III lochs, qui són  ensemps VI arbres qui éran de la un  
Lv 7,29  pacificable al Senyor Déu, ofira  ensemps son sacrifici [*]. 30 Tenint en la 
Lv 8,27  lo sèu e musclo dret. 27 Tot açò  ensemps liurà a Aron e a sos fills. Los  
Lv 13,45  porterà serà contexta ab lo capiró  ensemps, e clemar-s’ha al sacerdot 46  
Lv 14,24  de l’oli, e levar-los-ha  ensemps, 25 e degollarà l’anyell e de la  
Lv 16,27  las pells com la carn e los fems  ensemps. 28 E qualquequal cremarà açò,  
Lv 25,8  ço és, VII vegades VII, que tots  ensemps fan XXXXVIIIIº anys, 9 e feràs  
Ex 29,25  totas coses de las mans d’ells e  ensendràs-ho sobre l’altar en holocaust 
Ex 25,6  e lenya de setim, 6 e oli e alum e  ensens e ungüent e timiama de bona odor, 7 
Ex 30,7  7 »E Aron santifichar-hi-ha  ensens sobre ell, qui suaument olga al  
Ex 30,8  haurà ensesas al vespre, cremarà  ensens tostemps devant nostro Senyor en  
Lv 7,25  deu ésser ofert al Senyor Déu en  ensens parirà del ceu poble. 26 »E de la  
Ex 4,12  e jo seré ab tu en la tua bocha, e  ensenyar-t’he què parlaràs. 13 E dix  
Lv 10,11  sant, e entre sutze e munde, 11 e  ensenyareu als fills d’Yrrael tots los  
Ex 24,12  que he scrits per ço que’ls  ensenys als fills de Yrrael. 13 E levaren  
Lv 8,21  budells e los peus, e lo ariet tot  ensès sobre l’altar per ço car era  
Ex 30,8  las luernas 8 e quant las haurà  ensesas al vespre, cremarà ensens tostemps 
Lv 15,32  de flux d’esperma, e que són  ensutsats per jaure ab fembra, 33 e de  
Lv 7,20  net d’ella sia menjat. 20 E ànima  ensutzada qui menjarà de las carns de la  
Lv 11,37  cascuna de la samensa, no serà  ensutzada aquella. 38 E si a’lgú serà  
Lv 11,38  tochada per mort, aquí matex és  ensutzada. 39 »E si algun animal és mort  
Lv 13,49 49 si de blancha o roge màcula serà  ensutzada, per lebrozia serà tenguda e sia 
Lv 18,25  sguardament, 25 en los quals és  ensutzada la terra, los quals jo visitaré  
Lv 11,32  sia tenguda en aygüe, car serà  ensutzade entrò al vespre, e axí aprés  
Lv 18,20  per ço que la tua sament no sia  ensutzade per mesclament de la tua sament. 
Lv 11,28  coses seran comptades entre las  ensutzades. 29 »E [*] d’aquellas que’s  
Lv 11,36  de las mortas, aquellas seran  ensutzades. 37 E si’n chaurà sobre  
Lv 18,24  aquestas coses en las quals són  ensutzades las universas gents, las quals  
Lv 5,3  totas las sutzures que ensutzen o  ensutzar poden e li serà oblidat e puxs ho 
Lv 7,21  d’home o de bístie o la cose qui  ensutzar pot e menjarà d’aquesta matexa  
Lv 18,27  terra que foren devant vosaltres e  ensutzaren ella; 28 per la qual cose  
Lv 11,26  inmunde, e qui tocharà aquell serà  ensutzat. 27 E qui irà sobre ses palmes de 
Lv 11,27  tocharà lo mort d’aquell, serà  ensutzat entrò al vespre. 28 E qui portarà 
Lv 11,32  sobre ells que sían morts serà  ensutzat, axí vaxell de fust, que hom usa, 
Lv 11,33  cose de aquellas haurà stat serà  ensutzat, e per amor de assò deu ésser  
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Lv 13,30  en ell cabells roigs manuts haurà,  ensutzat és, car lebrós és de cap e de la  
Lv 13,51  la lebrozia o si percevererà, per  ensutzat serà jutjat lo vestiment e tot ço 
Lv 15,10  que sofer flux de sperma serà  ensutzat entrò al vespre; e qui portarà  
Lv 15,13  qui d’aquesta manera de pació era  ensutzat, nombrarà VII dies aprés la sua  
Lv 15,21  los dies del seu depertiment serà  ensutzat. 22 E qui tocharà lo lit de  
Lv 15,23  vestidures, e levat ab aygüe, sera  ensutzat entrò al vespre. 24 E si hom  
Lv 15,26  lo loch on dormirà e on ciurà serà  ensutzat, 27 e qui tocharà a ella levarà  
Lv 17,15  e si matex en aygüe, e serà  ensutzat entrò al vespre. E aquesta orde  
Lv 20,3  e ha desonrat lo santuari meu e ha  ensutzat lo meu sant nom. 4 E si lo poble  
Lv 20,10 aquells sia sobre ell. 10 »Qui serà  ensutzat ab la muller d’altre per  
Lv 21,1  digues a ells: »Lo sacerdot no sia  ensutzat en los morts de sos ciutadans en  
Lv 21,4 mas en príncep de son poble no serà  ensutzat. 5 No’s raguen lo cap ni la  
Lv 21,11  son pare e sobre sa mare no serà  ensutzat. 12 Ne no ischa [*] del Senyor,  
Lv 22,9 no muyrau en lo santuari com haureu  ensutzat aquell. Jo sóm lo Senyor que  
Lv 18,30  abans de vosaltres, ni no siau  ensutzats en ells, car jo sóm lo Senyor  
Lv 19,31  no requirats, per ço que no siau  ensutzats per aquells. Jo sóm lo Senyor  
Lv 22,8  no menjareu, per ço que no siau  ensutzats en aquellas. Jo sóm lo Senyor  
Lv 19,8  iniquitat, car lo santuari de Déu  ensutze, per la qual cose aquella ànima  
Ex 34,16  e hauran adorat lurs ymatges, no  ensutzen tos fills. 17 »No feràs déus  
Lv 5,3  home segons totas las sutzures que  ensutzen o ensutzar poden e li serà  
Lv 21,6  6 car sants seran a lur Déu e no  ensutzen lo nom d’ell, e lo perfum del  
Lv 7,18  ànima que per aytal menjar sa  ensutzerà, serà colpable del trenchament  
Lv 15,24  e en tots los lochs on ell dormirà  ensutzerà. 25 »Fembra que per molts dies  
Lv 15,31  que no muyren en lurs letgesas com  ensutzeran lo meu tabernacle que és entre  
Lv 18,23  E no jauràs ab neguna bístie ni t’ ensutzeràs ab ella; ni la fembra no s’  
Lv 19,12  12 ne perjureràs en lo meu nom ni  ensutzeràs lo nom del teu Déu, car jo sóm  
Lv 18,21 a la ýdola de Moloch, per ço que no  ensutzes lo nom del Senyor Déu teu. Jo sóm 
Lv 11,44  Siau sants, car jo sóm sant. No  ensutzeu las vostres ànimas en totas las  
Lv 18,24 car molt és gran letgesa. 24 »No us  ensutzeu en totas aquestas coses en las  
Lv 20,25  nèdeu del no nèdeu, per ço que no  ensutzeu las vostres ànimas en ovella ni  
Lv 22,32 Jo sóm lo Senyor Déu. 31 »[*] 32 No  ensutzeu lo meu nom sant, per ço que jo  
Lv 11,24  qui tocharà mort de aquellas, serà  ensuzat e serà no nèdeu entrò al vespre.  
Lv 6,5 tot ço que per engan volia retenir,  entegrament, e [*] lo dan. 6 E per lo ceu  
Ex 38,10 als caps de las colones e totas las  entelladuras de la obra era d’argent. 11  
Lv 4,14  lo manament de Déu, 14 e puxs  entendrà son peccat, oferrà I vadell per  
Lv 5,4  sa paraula oblidadement e aprés  entendrà la sua arrada, 5 fassa penitència 
Lv 5,17 que nostro Senyor veda en la lig, e  entendrà la colpa del peccat per la sua  
Ex 5,9 e cumplen la lur obre per ço que no  enténgan en monsonegaries. 10 E per ço  
Ex 31,3  de spirit de Déu e de saviesa e d’ enteniment e de saber per fer tota obre 4  
Ex 35,31  complit de spirit de saviesa e de  enteniment [*], 32 a saber e pensar e a  
Ex 36,1  a qui Déu havia donada saviesa e  enteniment que sabéssan obrar [*] aquellas 
Ex 7,24  vegada. 24 E cavaren los de Egipte  entorn del flum per haver aygüe que  
Ex 13,18  en Egipte; 18 mas amanà’ls  entorn per la via del dessert qui és prop  
Ex 16,13  e al matí hach una rosada blancha  entorn de las tendas. 14 E quant hach  
Ex 19,12  12 E stabliràs térmans al poble  entorn e diràs: “Guardau-vos no pugeu al 
Ex 19,23  e has manat e dit: “Posa’ls-ma  entorn lo munt e santificha’ls.” 24 E dix 
Ex 25,11  e feràs dessobre corona d’or  entorn 12 e IIII sercles d’or, e posar- 
Ex 25,24 -la-has ab or molt pur. E feràs  entorn de aquella una orla d’or 25 e una  
Ex 27,17  colones del palau seran vestidas  entorn de launes d’argent e de caps de  
Ex 28,32  enmig de açò cabets, e la vora  entorn serà texida, axí com serà en las  
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Ex 28,33  dejús al peu de aquella gonella,  entorn, a manera de magranes de jacint e  
Ex 29,16  de la sua sanch e scampar-n’has  entorn de l’altar, 17 e aquell moltó  
Ex 29,20 e scamparàs la sanch sobre l’altar  entorn. 21 E quant hauràs presa de la  
Ex 30,3 axí la grazela d’ell com las parts  entorn e los corns. E fer-li-has  
Ex 38,31  31 e los vazos del palau axí  entorn com a la intrada, e los forrellats  
Ex 39,21  21 e cabès dessús e vora engir e  entorn lo cabès texida, 22 e dejús, [*]  
Lv 1,5  la sua sanch e scamparan-la  entorn de l’altar qui és devant la porta  
Lv 1,11  sobre l’altar los fills de Aron  entorn, 12 e pertiran los membres, ço és,  
Lv 3,2  Aron, sacerdots, scampen la sanch  entorn de l’altar, 3 e ofiren de la  
Lv 3,8  scampen la sanch sobre lo altar  entorn, 9 e puxs ofíran la degolladura del 
Lv 3,13  scampen la sanch sobre l’altar  entorn, 14 [*] e lo grex qui cobre lo  
Lv 3,17  en tot no menjareu; lo grex que és  entorn del pits e aquell en què pengen los 
Lv 7,2  e la sanch d’aquell sia scampada  entorn de l’altar. 3 E ofiren de la couha 
Lv 8,15  dit e tený los corns de l’altar  entorn. E com l’hach santifichat schampà  
Lv 8,19  E degollà aquell e scampà la sanch  entorn de l’altar. 20 E l’ariet  
Lv 8,24  e lo romanent gità sobre l’altar  entorn. 25 E lo sèu e la coha e tot lo  
Lv 9,12  sanch de aquell, la qual ell buydà  entorn de l’altar e dessobre lo  
Lv 9,18  la qual scampà sobre l’altar  entorn. 19 E lo sèu del bou e la coha de  
Lv 12,2  mascle serà no nèdea per VII dies,  entorn los dies del departiment de las  
Lv 12,5  serà no nèdea per II setmanas,  entorn lo gitament de las mèstrues, e  
Lv 16,18  aquella sobre los corns de aquell  entorn, 19 e git-ne VII vegades ab lo  
Lv 25,44  a vosaltres de las nacions que són  entorn vosaltres, 45 e dels stranys qui  
Lv 26,13  a ells, e qui trenquí las cadenas  entorn de vosaltres e trenquí la brancha  
Ex 14,2 2 –Parla als fills de Yrrael que s’ entórnan albergar dellà la regió de  
Ex 13,17 si vaés quantre si batalla e que s’ entornàs en Egipte; 18 mas amanà’ls  
Lv 16,12 la mà meta-hy timiana e encens, e  entra ultre lo vel, ço és, ultre la  
Ex 6,11  nostro Senyor a Moysès e dix: 11  –Entra en Egipte e parla ab Farahó, rey de 
Ex 8,1  XI 1 E dix nostro Senyor a Moysès:  –Entra a Farahó e diràs-li: “Açò diu  
Ex 9,1  1 E dix nostro Senyor a Moysès:  –Entra a Farahó e parla-li: “Açò diu lo  
Ex 10,1  1 E dix nostro Senyor a Moysès:  –Entra a Farahó, car jo he endureÿt lo seu 
Ex 15,19  ab sos carros e ab sos cavallers  entrà en la mar [*], e los fills d’Irrael 
Ex 21,3 aytal vestidura n’ischa ab la qual  entrà; e si ha muller, la muller axirà  
Ex 38,26 hom féu los vazos del santuari e la  entrada a on penja lo vel. 27 E los vazos  
Lv 6,26  menig aquella en lo loch sant a la  entrada del tabernacle. 27 »E qualquequal  
Lv 7,3 de la couha e lo grex qui cobre las  entràmanes 4 e abdosos los ronyons, e lo  
Lv 8,16  16 E lo sèu qui era sobre las  entràmanes e sobre lo fetge e sobre los  
Ex 36,37  d’argent. 37 E féu tenda a l’ entrant del tabernacle, de jacint e de  
Ex 38,14  XV colonas de III colzos a l’ entrant del tabernacle, 15 e [*] havia-  
Ex 38,18  del palau d’argent, 18 e a l’ entrant d’ell féu tenda [*] de jacint e  
Ex 39,38  de bona odor, 38 e tenda a l’ entrant del tabernacle, 39 e altar de  
Ex 12,23  la porta e no lexarà lo feridor  entrar en vostras casas ne nafrar. 24 E  
Ex 1,1  los noms dels fills de Yrrael qui  entraren en Egipte ab Jacob, e cascú era  
Ex 14,22  en sech. E pertí’s l’aygüe, 22 e  entraren los fills d’Irrael per mig de la 
Ex 14,23  E los egipcians qui’ls encalsaven  entraren aprés ells, [*] per mig de la  
Ex 28,11  orde de lur nativitat. 11 Per obra  entratellada e entratelladura de pedra  
Ex 28,21  fills de Yrrael; cade pedra serà  entratellada per XII noms, per los XII  
Ex 39,14  14 E aquestas XII pedres éran  entratellades per los XII noms dels fills  
Ex 28,11  11 Per obra entratellada e  entratelladura de pedra posa, e  
Ex 38,19 ab basses de aram, e los caps e las  entratelladures éran d’argent, 20 e los  
Ex 28,11  e entratelladura de pedra posa, e  entratellar-los-has per los noms dels  



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

366 
 

Lv 19,23 li jaquit son peccat. 23 »Com sereu  entrats en la terra de Canahan e plantareu 
Ex 8,23  la terra; 23 e posaré depertiment  entre lo meu poble e al teu, car demà serà 
Ex 9,4  4 e ferà nostro Senyor maravella  entre las possacions [*] de Egipte, que  
Ex 11,7  may no n’hi hach aytal ne haurà 7  entre los fills de Yrrael, ne no ledrerà  
Ex 13,16  e quax cose posada en remembrament  entre tos ulls, per ço car nostro Senyor  
Ex 14,2  dellà la regió de Firoch, qui és  entre Magelalum e la mar, quantre  
Ex 14,20  nuu, e lexà los primers e 20 stech  entre las albergades de Egipte e las  
Ex 16,1  d’Irrael al desert de Sur, qui és  entre Helim e Sinaý, al XVèn die del segon 
Ex 18,16  contesa, vénan a mi qui jutge  entre ells e que’ls mostre los menaments  
Ex 18,22  manors coses. Pertex los càrrechs  entre los altres per ço que pus leuger ta  
Ex 22,11 e negú no ho veu, 11 segrament serà  entre ells que no serà en sa mà la cose de 
Ex 29,30  stablit dels fills de Yrrael, e  entre al tabernacle del testimoni per ço  
Ex 29,46  de Egipte per ço que jo stigués  entre ells, car jo sóm lo Senyor Déu d’  
Ex 31,13  vostro dissapte, car senyal és  entre mi e vosaltres e vostres  
Ex 31,17  covinensa és perdurable 17  entre mi e los de Yrrael, e senyal  
Ex 31,17  los de Yrrael, e senyal perdurable  entre mi e ells, car en VI dies féu Déu lo 
Ex 32,25  la horresa, e havia’l stablit nuu  entre los enamichs; 26 stech a la porta de 
Ex 39,23 23 senys d’or fort pur que posaren  entre las magranas en la darrera part de  
Ex 40,7  altar de l’holocaust. 7 Lo labis,  entre l’altar e el tabernacle, e umplir- 
Ex 40,28  manat a Moysès. 28 E lo labis [*]  entre lo tabernacle del testimoni e l’  
Lv 10,10  per ço que hajau ciència de triar  entre sant e no sant, e entre sutze e  
Lv 10,10  de triar entre sant e no sant, e  entre sutze e munde, 11 e ensenyareu als  
Lv 10,16 Senyor Déu. 16 E com Moysès serchàs  entre aquestas coses lo boch cremat qui  
Lv 11,4  altres, no menjareu de aquella, e  entre las inmundes reputau aquella. 5 »E  
Lv 11,28  aquestas coses seran comptades  entre las ensutzades. 29 »E [*] d’  
Lv 12,4 no toch en neguna cose santa, ni no  entre en lo santuari entrò que sían  
Lv 13,15  ell per inmunde e serà comptat  entre los no nèdeus, car com la lebrozia  
Lv 14,36  coses de la case abans que  entre ell en aquella e que veja si alguna  
Lv 14,36  la cose que en la casa és, e puxs  entre lo prevera en la casa per ço que  
Lv 15,31 ensutzeran lo meu tabernacle que és  entre ells. 32 Aquesta és la lig d’  
Lv 16,16  del testimoni que és posat  entre aquells enmig de las sorts de las  
Lv 16,29 nediu com lo strany que palegrineja  entre vosaltres, 30 car en aquest die és  
Lv 17,10  privat o strany qui palegrineig  entre vosaltres, si menjarà sanch, jo  
Lv 17,12 encara los stranys qui palegrinegen  entre vosaltres. 13 »[*] qui cassarà cassa 
Lv 19,33 sóm Senyor. 33 »Si haurà hom strany  entre vosaltres e staran en la vostra  
Lv 21,10  lo bisbe, ço és, lo sacerdot major  entre sos frares, sobre lo cap del qual és 
Lv 22,18  Irrael e dels stranys qui habiten  entre vosaltres qui oferrà la sua ofarena  
Lv 24,10  un home egipcià, per barallar-se  entre los fills d’Irrael, e barallà’s en 
Lv 24,22  sia ponit. 22 »Agual judici sia  entre vosaltres, vullas que sia palegrí  
Lv 25,33  fora las ciutats són lurs haretats  entre los fills d’Irrael. 34 Per la qual  
Lv 25,45  45 e dels stranys qui palegrinegen  entre vosaltres o aquells qui d’ells  
Lv 25,47  stranys o dels palegrins qui stan  entre vosaltres, qualsevulla de son  
Lv 26,1 vadells no dressareu, ni sia levada  entre vosaltres pedre entretallada en tota 
Lv 26,12 vosaltres la mia ànima, 12 e jo iré  entre vosaltres e saré Déu vostro, e  
Lv 26,33  aquella. 33 E a vosaltres scamparé  entre las gents, e trauré aprés vosaltres  
Lv 26,38  devant son enamich, 38 e perireu  entre las gents, e los stranys de la terra 
Lv 26,45  las quals donà nostro Senyor Déu  entre si e los fills d’Irrael en lo munt  
Ex 21,36  retrà bou per bou e rebrà lo cos  entrega. 22,Tit Capítol XXVII 1 E si negú  
Lv 25,30 E si no la haurà remuda dins l’any  entrega, lo compredor posseyrà aquella, e  
Ex 11,4 de Yrrael: –Açò dix Déu a mi: “Anit  entrerà en Egipte 5 e morran tots los  
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Lv 16,26  e son cos en aygüe, e axí  entrerà en las albergades. 27 E lo toro e  
Lv 26,1 ni sia levada entre vosaltres pedre  entretallada en tota la vostra terra per  
Ex 27,10  hauran los caps d’argent e lurs  entretalladuras. 11 Axí matex al costat de 
Ex 27,11  aram, e los caps d’argent ab lurs  entretalladures. 12 En la amplesa del  
Lv 26,1  No fessau a vosaltres ýdolas ni  entretallaments, ni vadells no dressareu,  
Ex 1,8  massa e compliren la terra. 8 E  entretant levà’s rey novell sobre Egipte, 
Lv 13,22  lo prevere per VII dies; 22 e si  entretant sclatarà lo cuyro, porà jutjar  
Ex 32,16  de Déu, e la scriptura de Déu era  entretellada en las taulas. 17 E oyí Josuè 
Ex 35,33 e en argent e en aram, 33 en pedres  entretellades e obre de pichadura [*]. 34  
Ex 39,6  e stretas i enclosas d’or e  entretellades per art de gemes dels noms  
Ex 38,17 argent, e los caps d’ellas ab lurs  entretellaments, d’argent. E vestí las  
Ex 28,36  una launa d’or fort bell, en què  entretellaràs: “Nostro Senyor sant”, 37 e  
Ex 9,18  Egipte, del die que fou edifichada  entrò ara. 19 Donchs, tramet e ajusta ton  
Ex 12,12  en terra de Egipte, de l’home  entrò a la pus sotil bístia, e faré  
Ex 18,14  e tot lo poble te spera del matí  entrò al vespre? 15 E respòs-li Moysès:  
Ex 23,31  posaré tos térmans de la Mar Roja  entrò a la mar dels felisteus, e del  
Ex 23,31 la mar dels felisteus, e del desert  entrò al flum. E liuraré en vostras mans  
Ex 34,7 iniquitats dels pares als fills [*]  entrò a la terça [*] generació. 8 E cuytà  
Ex 34,34  e parlava ab ell, levave’s lo vel  entrò que axia, e adonchs parlava als  
Lv 7,15  e no romanga de res alguna cose  entrò al matí. 16 »Si emperò alguna cose  
Lv 8,33  tabernacle no axireu per VII dies,  entrò al die que sia complit lo temps de  
Lv 11,24  serà ensuzat e serà no nèdeu  entrò al vespre. 25 E si serà nacessària  
Lv 11,25 los vestiments ceus e serà no nèdeu  entrò al sol post. 26 »Tot animal que hage 
Lv 11,27  lo mort d’aquell, serà ensutzat  entrò al vespre. 28 E qui portarà d’  
Lv 11,28  la sua vestimenta e serà no nèdeu  entrò al vespre, car totas aquestas coses  
Lv 11,31  lo mort d’aquells serà no nèdeu  entrò al vespre. 32 »E qui caurà sobre  
Lv 11,32  en aygüe, car serà ensutzade  entrò al vespre, e axí aprés seran  
Lv 11,39  qui lur mort tocharà serà inmunde  entrò al vespre. 40 E qui menjarà d’  
Lv 12,4  santa, ni no entre en lo santuari  entrò que sían complits los dies de la  
Lv 14,46  en la casa [*], serà inmunde  entrò al vespre; 47 e qui mengerà en  
Lv 15,5  ell, levat ab aygüe, serà no nèdeu  entrò al vespre. 6 E si siurà là on ell ha 
Lv 15,6  e ell [*], serà no nèdeu  entrò al vespre. 7 E qui tocharà la carn  
Lv 15,7 e ell, levat en aygüe, serà inmunde  entrò al vespre. 8 [*] 9 E lo siti en què  
Lv 15,10  sofer flux de sperma serà ensutzat  entrò al vespre; e qui portarà alguna cose 
Lv 15,10  ell, levat en aygüe, serà no nèdeu  entrò al vespre. 11 E tot home qui  
Lv 15,11  e levats ab aygüe, seran no nèdeus  entrò al vespre. 12 E vaxell de terra que  
Lv 15,16 lo cos tot ab aygüe, e serà inmunde  entrò al vespre. 17 [*] 18 E la fembra ab  
Lv 15,18  -s’ha ab aygüe e serà no nèdea  entrò al vespre. 19 »E fembra que de son  
Lv 15,20  qui tocharà a ella sia no nèdeu  entrò al vespre; 21 e lo loch on dormirà o 
Lv 15,22  ell, levat ab aygüe, serà no nèdeu  entrò al vespre. 23 E tot vaxell sobre lo  
Lv 15,23  e levat ab aygüe, sera ensutzat  entrò al vespre. 24 E si hom jaurà ab ella 
Lv 15,27 e ell, levat en aygüe, serà inmunde  entrò al vespre. 28 »E si cessarà lo flux  
Lv 17,15  si matex en aygüe, e serà ensutzat  entrò al vespre. E aquesta orde los ferà  
Lv 19,9  no tondràs, ço és, no segaràs  entrò al sòl de la superfícia de la terra, 
Lv 19,13  ab tu la obre de ton logater  entrò al matí. 14 No maleyràs lo sort ni  
Lv 22,4  coses que són santifichades a mi  entrò que sia sanat. Qui tocharà  
Lv 22,6 és sutze tochament, 6 serà no nèdeu  entrò al vespre e no menjarà de aquellas  
Lv 22,30  aquell e no’n romandrà gens  entrò al matí e’n l’altre die. Jo sóm lo 
Lv 23,14  e granyons ni farines no menjareu  entrò solament aquell die que portareu lo  
Lv 23,16  promíssias VII setmanes plenas 16  entrò a l’altre die de la setmane cetena, 
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Lv 23,22  segades vostres messes, no segareu  entrò al sòl, ne no cullireu las spigues  
Lv 24,3  nostro Senyor, e cremen del vespre  entrò al matí, e açò serà a vosaltres fur  
Lv 24,12  12 E matéran aquell en la càrcer  entrò que sabéssan què manaria Déu que fos 
Lv 25,19  son fruyt, dels quals menjareu  entrò a sadollament, e stareu ab fiansa  
Lv 25,22  any VIIIè e menjareu del blat vell  entrò al novèn any, fins que venga lo  
Lv 25,28  haja lo comprador açò que compre  entrò a l’any jubileu; e en aquell,  
Lv 25,40  a logater, car avidedís serà ab tu  entrò en l’any jubileu, e’ntrò en aquell 
Lv 25,50  los anys del temps de la sua venda  entrò a l’any jubileu, e la moneda per la 
Lv 26,40  e per los lurs seran aflegits, 40  entrò que confessen lurs iniquitats e que  
Lv 26,41  en la terra de lurs enamichs  entrò que hage vergonya la pensa d’ells  
Lv 27,18 romanents dels anys qui són romazos  entrò en l’any jubileu, e aminverà del  
Lv 27,23  segons los anys per nombrar  entrò al jubileu, e donerà lo preu aquell  
Ex 10,3  diu lo Senyor, Déu dels hebreus:  ¿Entrò a quant no us voleu sotsmetra a mi? 
Ex 10,7  Egipte a Farahó, e diguéran a ell:  –¿Entrò a quant soferirem aquest scàndol?  
Ex 16,28  28 E dix nostro Senyor a Moysès:  –¿Entrò a quant no volen guardar los meus  
Lv 19,24  e no menjareu de aquells. 24  Entrò al quart any tots los fruyts d’  
Ex 34,14  e lo seu nom és gelós, Déu és  envejós. 15 No fasses amistat ni covinensa 
Ex 36,23  tabernacle. 23 E havia XX taulas  envés migdie, 24 ab XXXX vazos d’argent,  
Ex 38,9 porta del tabernacle. 9 E féu palau  envés migdie en què havia tendas de bis  
Ex 16,15 los Moysès: –Aquest és lo pa que us  envia nostro Senyor a menjar. 16 Aquesta  
Lv 16,21 la pregària sobre lo cap de aquell,  enviar-l’ha al desert per la mà de  
Ex 37,11  havia d’alt I colzo e mig, 11 e  environà-la de or fort bell, e féu-li  
Ex 37,15  forrellats del fust de setim, e  environà’l d’or fort bell, 16 e vaxells  
Ex 25,28  feràs del fust de setim e  environar-los-has d’or per portar la  
Ex 39,13  e oniquinus e beriŀle, qui éran  environats e enclozos d’or per lurs  
Ex 40,8  e umplir-l’has d’aygüe. 8 E  environerà lo palau de la tenda e sa  
Lv 8,7  a ell lo pali e demunt li donà lo  ephot, 8 [*] e ab aquellas adobà lo  
Lv 17,7  odor de suavetat al Senyor. 7 E d’ equí avant no degollen negunes  
Lv 22,27  de lur mare, e en lo die vuytè d’ equí avant seran bons a oferir al Senyor.  
Lv 26,31 vostro santuari axí que no rabré d’ equí avant la odor de suavesa, 32 e  
Lv 27,20  que serà a algun altre venut, d’ equí avant no’l porà rembre 21 com  
Ex 1,1  en Egipte ab Jacob, e cascú  era ab sa companya: 2 Rubèn, Simeon, Leví, 
Ex 1,5  la cuxa de Jacob éran LXX. E Josep  era en Egipte. 6 E quant hi foren [*] ell  
Ex 7,7  nostro Senyor los havia manat. 7 E  era Moysès de LXXX anys e Aron de LXXXIII  
Ex 7,24  de l’aygüe del flum, car tota  era tornada sanch. 25 E foren complits VII 
Ex 8,15  15 E viu Farahó que donat los  era rapòs; agreujà son cor e no’ls oyí,  
Ex 9,31  ordi perdut és, per ço car l’ordi  era vert e lo li ja floria; 32 la tosella  
Ex 10,23  frare ni’s moch del loch en què  era. E allà on staven los fills d’Irrael  
Ex 12,29  al primer fill de la cativa qui  era en lo càrcer, e tots los primers fills 
Ex 14,5  hom a saber a Farahó que lo poble  era fugit, e fou mudat lo cor de Farahó e  
Ex 14,9 los carros de Farahó e tota la host  era en Opiroch, quantre Belsafon. 10 E  
Ex 14,20  e las albergades d’Irrael, e  era la lum scura e inluminava la nit axí  
Ex 14,22  mig de la mar secha, que la aygüe  era axí com a mur a la una part e a l’  
Ex 14,24  ells, [*] per mig de la mar. 24 E  era ja vengut lo matí, e nostro Senyor  
Ex 14,29 mig de la mar en sech, e las aygües  era quax mur a la part dreta e a la  
Ex 16,15  és açò?», car ells no sabían què  era. E dix-los Moysès: –Aquest és lo pa  
Ex 16,21  bastar a menjar, e quant lo sol  era scalfat sí’s fonia lo qui restava al  
Ex 16,31 fills d’Irrael lo seu nom magna, e  era axí com a sament blancha de soliandre, 
Ex 18,5 sa muller a Moysès, al desert, a on  era albergat prop lo munt de Déu, 6 e menà 
Ex 18,26  lo poble tostemps, e tot ço que  era greu comptaven a ell, e ells jutjaven  
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Ex 19,16  us acosteu a vostres mullers. 16 E  era ja vengut lo terç die e lo jorn se  
Ex 19,16  cobrí lo munt, e lo crit del corn  era gran, e temé’s lo poble qui era en  
Ex 19,16  era gran, e temé’s lo poble qui  era en las albergades. 17 E quant los hach 
Ex 19,18  fumava per ço com nostro Senyor hi  era davallat ab foch, e pujava en lo munt  
Ex 19,18  munt lo fum axí com si fos forn, e  era lo munt pahorós, 19 e ab lo so del  
Ex 20,21  e Moysès acostà’s en la calija on  era nostro Senyor. 22 E dix nostro Senyor  
Ex 24,17  ’l del mig de la calija. 17 E  era la ballesa de la glòria de nostro  
Ex 30,33  a vosaltres. 33 Aquell †que hom  era ara aytal e hom no’n ferà aytal qui  
Ex 32,16 la mà de Déu, e la scriptura de Déu  era entretellada en las taulas. 17 E oyí  
Ex 32,25  25 E viu Moysès lo poble qui  era despullat, car havia’l despullat  
Ex 34,34  als fills d’Irrael ço que li  era manat, 35 e vèyan la cara de Moysès  
Ex 34,35  la cara de Moysès quant axia que  era cornuda, mas aquell cobria altre  
Ex 35,22  ab las fembras donaren tot ço qui  era a honor de aquell e als vestits sants, 
Ex 37,22  e los arbres éran de aquell e tot  era de or pur. 23 [*] VII luernas [*] d’  
Ex 38,7  de l’altar; mas aquell altar no  era spes mas cavat de dins [*]. 8 E féu lo 
Ex 38,10 e totas las entelladuras de la obra  era d’argent. 11 E ves aguiló havia  
Ex 39,43 E quant Moysès viu que tota la obra  era acabada, beneý’ls. 40,Tit Capítol  
Ex 40,36 36 E la nuu de nostro Senyor Déu hi  era de die, e lo foch de nit, e vèyan-ho 
Lv 5,19 perdonat a ell, 19 car per error s’ era depertit del Senyor. 6,Tit  1 E parlà  
Lv 8,8  adobà lo hossen, en lo qual  era doctrina e veritat. 9 E posà-li la  
Lv 8,16  de aquell. 16 E lo sèu qui  era sobre las entràmanes e sobre lo fetge  
Lv 8,21 tot ensès sobre l’altar per ço car  era holocaust de suau odor a Déu, axí com  
Lv 8,26 pres de la cistella del pa alís qui  era devant nostro Senyor; pa sens levat e  
Lv 8,28 lo altar de l’holocaust per ço car  era consegració e oferta en odor suau de  
Lv 9,24  e devorà lo holocaust e lo sèu qui  era sobre l’altar. E com lo poble viu  
Lv 10,1  foch strany, lo qual a ells no  era manat. 2 E isqué foch de nostro Senyor 
Lv 10,16  aquestas coses lo boch cremat qui  era ofert per peccat, trobà’l, e fou irat 
Lv 15,13  qui d’aquesta manera de pació  era ensutzat, nombrarà VII dies aprés la  
Lv 22,13  axí com havia acostumat dementre  era poncella, mengerà dels menjars de son  
Lv 24,11  a Moysès. E la mare d’aquell  era apellada Salomich filla de Abrí del  
Ex 1,5  qui isquéran de la cuxa de Jacob  éran LXX. E Josep era en Egipte. 6 E quant 
Ex 2,16  de Median havia VII fillas, que  éran vengudes a poar aygüe, e complíran  
Ex 7,21  sanch; 21 e los pexos moriren qui  éran en lo flum [*], e no poguéran los  
Ex 8,18 fóssan moscallons, e no poguéran. E  éran los moscallons axí en los hòmens com  
Ex 9,26  la pedra en terra de Jassen a on  éran los fills de Yrrael. 27 E tramès  
Ex 9,32  lo forment no han mal, car tardans  éran. 33 E isqué Moysès [*] de la ciutat e 
Ex 10,15  terra e los fruyts dels arbres qui  éran romasos de la pedre, axí que res [*]  
Ex 12,37  d’Irrael de Ramasè en Socot, e  éran prop de VIM hòmens a peu, menys de  
Ex 14,8 encalsà los fills de Yrrael; e ells  éran-na axits en alta mà. 9 E com los  
Ex 14,28  e tota la host de Farahó que  éran intrats en la mar, que I d’ells no  
Ex 15,23  las aygües de Marach per ço com  éran amargants, aon posà Moysès covinent  
Ex 17,12  vensia. 12 E las mans de Moysès  éran faxugues e passants, e prenguéran una 
Ex 24,11  és cerè 11 sobre ells, qui luny s’ éran partits dels fills de Yrrael, e mès  
Ex 31,18  Sinaý, II taulas de testimoni que  éran de pedra, scritas ab lo dit de Déu.  
Ex 34,1  sobre ellas las paraulas que  éran en las altres que trenquist. 2 Sies  
Ex 36,15  XXX colzos, e d’ample IIII; totas  éran de una masura. 16 E ajustaren V dejús 
Ex 36,29  angle del tabernacle, e darrera 29  éran ajustades dejús tro a dessús, e  
Ex 37,5 d’or, 5 e mès-los als anells qui  éran al costat de l’archa per aportar a  
Ex 37,21  qui són ensemps VI arbres qui  éran de la un forrellat. 22 E las  
Ex 37,22  22 E las sparullas e los arbres  éran de aquell e tot era de or pur. 23 [*] 
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Ex 38,12  vazos, e los caps de las colonas  éran [*] d’argent; 13 e ves orient  
Ex 38,16  vazos, 16 e totas las tendas [*]  éran de bis retort, 17 e los vazos de las  
Ex 38,17  17 e los vazos de las colonas  éran de argent, e los caps d’ellas ab  
Ex 38,19  e los caps e las entratelladures  éran d’argent, 20 e los forrellats del  
Ex 38,25  que [*] havían XX anys [*], e  éran DCIIIMDL armats. 26 E hach-hi †per  
Ex 39,13  e oniquinus e beriŀle, qui  éran environats e enclozos d’or per lurs  
Ex 39,14  órdens. 14 E aquestas XII pedres  éran entratellades per los XII noms dels  
Ex 39,19  rellessaven la un a l’altre, 19 e  éran strets al breguer ajustades als  
Lv 10,12 a Eletzar e a Ytamar [*], los quals  éran romazos: –Preneu lo sacrifici que  
Lv 26,36  la fulla de l’arbre enaxí com si  éreu encalsats ab glavi, e cauran no  
Lv 5,19  e serà perdonat a ell, 19 car per  error s’era depertit del Senyor. 6,Tit  1 
Ex 40,34  tot cubert. 34 Car lavors la nuu  es pertia del tabernacle, e anaven los  
Ex Inc  lo segon libre de la Bíblia, qui  és apellat Èxodus. 1,Tit Capítol primer 1 
Ex 1,9 –Veus lo poble dels fills de Yrrael  és molt e més que nós. 10 Veniu sàviament  
Ex 1,16  e vendrà lo temps de parir, si  és mascle ocieu-lo, e si és famella  
Ex 1,16  si és mascle ocieu-lo, e si  és famella stojau-la. 17 E las madrines  
Ex 1,18  E lo rey apellà-las e dix: –Què  és assò que voleu fer, que los infants  
Ex 2,6  e hach-ne mercè e dix: –Aquest  és dels infants dels hebreus. 7 E dix la  
Ex 2,14 Lavors hach paor Moysès e dix: «Com  és stat açò descubert?» 15 E Farahó dix  
Ex 2,20  ovellas. 20 E ell dix: –A on  és? Per què’l na jaquís anar? [*]. 21 E  
Ex 3,5 car lo loch en què stàs terra santa  és. 6 E dix: –Jo sóm Déu de ton pare, Déu  
Ex 3,9  9 Lo crit dels fills de Yrrael  és vengut a mi, e viu lur aflicció per què 
Ex 3,10  ço que desliuras lo meu poble, ço  és, los fills de Yrrael, de la terra de  
Ex 3,15  nom he per tostemps, e aquest  és mon memorial en totas coses en las  
Ex 3,16  “Lo Senyor Déu de vostres pares m’ és aparagut, Déu de Abraam e Déu de Ysach  
Ex 4,1 oyran la mia veu, mas diran: “No t’ és aparegut Déu.” 2 E dix-li nostro  
Ex 4,2  2 E dix-li nostro Senyor: –Què  és axò que tens en la mà? E ell respòs:  
Ex 4,5  [*] lo Senyor Déu de tos pares t’ és aparagut, Déu de Abraam e Déu de Ysach  
Ex 4,14  –Aron, ton frare levite, sé que  és bell parler. Ves que ell axirà a tu a  
Ex 4,22  diu Déu: Lo meu fill primer Yrrael  és. 23 Jo lex a mon fill que’m servescha, 
Ex 5,2  al desert.” 2 E ell respòs: –Qui  és Senyor, que oja ta veu, que lex Yrrael? 
Ex 5,5 dix Farahó als seus: –Veus que molt  és lo poble de la terra. Veus que la  
Ex 5,5  de la terra. Veus que la companya  és crescuda, e quant més irà més crexerà,  
Ex 6,15 e Saer e Saül, fill de Cana. Aquest  és lo linatge de Simeon. 16 Aquests són  
Ex 6,26  Leví per lurs perentius. 26 Aquest  és Aron e Moysès, a qui manà nostro Senyor 
Ex 7,14  Senyor 14 a Moysès, e agreujat s’ és lo cor de Farahó e no vol lexar anar lo 
Ex 8,10 feré, per ço que sàpies que negú no  és axí com lo Déu nostro, 11 e pertir-s’ 
Ex 8,19  los encantadors [*]: –Aquest  és lo Déu del déu de Farahó. E fou  
Ex 8,22  en la terra de Jassen en què  és lo meu poble, que no hy haurà moscas, e 
Ex 9,27  –Peccat he encara. Nostro Senyor  és just, e jo e mon poble peccadors. 28  
Ex 9,29  ço que sàpies que la terra de Déu  és, 30 car jo sé que tu ni tos servents no 
Ex 9,31  31 Encara lo li e l’ordi perdut  és, per ço car l’ordi era vert e lo li ja 
Ex 10,9  e ab nostre bestiar irem, car  és festa del Senyor Déu nostre. 10 E  
Ex 10,10  a vosaltres e a vostres infants,  és dupte que mal no’s penseu. 11 No’s  
Ex 11,5  primer fill de la sua sirventa qui  és en la mola, e tots los primers fills  
Ex 11,8  de Egipte, tu e tot lo poble qui  és sotmès a tu.” E lavors nós axirem  
Ex 12,2  en terra de Egipte: 2 –Aquest mes  és a vosaltres comensament dels mesos de  
Ex 12,11  e menjar-l’heu tost, car açò  és Pascha, que vol dir “Passament de  
Ex 12,24  24 E guardareu aquesta paraula qui  és en la lig, a tu e a tos fills per  
Ex 12,26 diran vostros fills: “Quina costuma  és aquesta?”, 27 dir-los-heu: “Lo  
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Ex 12,27  27 dir-los-heu: “Lo sacrifici  és del passament de nostro Senyor, quant  
Ex 12,35  havia manat per Moysès e Aron, ço  és, que demanaren als egipcians vexells d’ 
Ex 12,43  Senyor a Moysès e Aron: –Aquesta  és la religió de Pascha: »No’n menjarà  
Ex 12,44  [*] 44 ton servent comprat si no  és circuncís, e si és sircuncís menjar-  
Ex 12,44  comprat si no és circuncís, e si  és sircuncís menjar-n’ha. 45 »Estrany  
Ex 12,48  com natural de la terra; e si no  és circuncís, no’n menjarà. 49 »Una lig  
Ex 13,8 a ton fill aquell die e diràs: “Açò  és què’ns féu nostro Senyor quant isquem  
Ex 13,14 fill, demà o l’altre, e dirà: “Què  és açò?”, diràs-li: “En mà fort nos  
Ex 13,17  de la terra dels filisteus qui  és prop, car cuydave’s que per ventura lo 
Ex 13,18  entorn per la via del dessert qui  és prop la Mar Roja. E los fills d’Irrael 
Ex 14,2  dellà la regió de Firoch, qui  és entre Magelalum e la mar, quantre  
Ex 14,12  ’ns traguessas de Egipte? 12 ¿No  és aquesta la paraula que parlàvem a tu en 
Ex 14,15 15 Dix nostro Senyor a Moysès: –Què  és açò? Per què crides? Digues als fills  
Ex 15,1  a nostro Senyor: [*] gloriosament  és gran fet; lo cavall e lo pujador gità  
Ex 15,2  2 La mia fortalesa e la mia laor  és nostro Senyor, e és fet a mi en salut.  
Ex 15,2  e la mia laor és nostro Senyor, e  és fet a mi en salut. Aquest és mon Déu e  
Ex 15,2  e és fet a mi en salut. Aquest  és mon Déu e [*]; Déu de mon pare, e jo  
Ex 15,3  axelsar-l’he. 3 E nostro Senyor  és axí com a baró bataller, e lo seu nom  
Ex 15,3  com a baró bataller, e lo seu nom  és Totpoderós. 4 Los carros de Farahó e la 
Ex 15,11  e en grans aygües. 11 Senyor, ¿qui  és semblant a tu en los forts? ¿Qui és  
Ex 15,11  semblant a tu en los forts? ¿Qui  és semblant a tu, gran en santedat? Tu  
Ex 15,21  a nostro Senyor, car gloriosament  és fet gran; lo cavall e lo pujador gità  
Ex 15,26  Déu teu, e fas devant ell ço qui  és dret, e obeyràs los seus manaments [*], 
Ex 16,1  d’Irrael al desert de Sur, qui  és entre Helim e Sinaý, al XVèn die del  
Ex 16,8  nós, ¿qui som? Ni quantre nós no  és vostre murmurament, mas quantre Déu! 9  
Ex 16,15  diguéran [*], que vol dir: «Què  és açò?», car ells no sabían què era. E  
Ex 16,15  era. E dix-los Moysès: –Aquest  és lo pa que us envia nostro Senyor a  
Ex 16,16  nostro Senyor a menjar. 16 Aquesta  és la paraula que manà nostro Senyor:  
Ex 16,22  vinguérana Moysès e diguéran: «Què  és açò?», 23 e ell los dix: –Açò que  
Ex 16,25  –Menjau vuy aquell, car dissapte  és de nostro Senyor. No’n trobarà hom vuy 
Ex 16,26  26 VI dies ne haveu cullit, lo VII  és dissapte de nostro Senyor, e per ço no  
Ex 16,32  [*] mel. 32 E dix Moysès: –Aquesta  és la paraula que manà nostro Senyor:  
Ex 16,36 pertides de Canahan. 36 E gòmor, ço  és, una de aquellas masuras, [*] fou  
Ex 18,11 lo seu poble. 11 Ara he conegut que  és gran sobre tots los déus, per ço car  
Ex 18,14  ço que feya en lo poble dix: –Què  és açò que fas en lo poble? E per què seus 
Ex 18,18 seràs guastat tu e aquest poble qui  és ab tu. Aquest afer major és que tu no  
Ex 18,18  qui és ab tu. Aquest afer major  és que tu no’l poràs soferir; 19 mas oges 
Ex 19,5 covinensa, sereu mon poble, car mia  és tota la terra, 6 e vosaltres sereu a mi 
Ex 20,4  faces ymatge en tota semblansa qui  és en lo cel dessús e qui és en terra  
Ex 20,4  qui és en lo cel dessús e qui  és en terra dejús, ni aquellas coses qui  
Ex 20,10  9 VI dies obreràs; 10 lo VIIèn die  és dissapte del Senyor Déu teu; no feràs  
Ex 20,11 lo cel e la terra e la mar e ço qui  és en ells, e posà en lo setèn die, e per  
Ex 21,21 jorn o II, no haurà pena, car haver  és d’ell. 22 »E si los hòmens sa  
Ex 21,32  haurà semblant centènsia. 32 E si  és vell servent o serventa, darà XXX  
Ex 22,2  I, e IIII ovellas, per una. 2 E si  és ladre qui trench casa de nits e hy és  
Ex 22,2  ladre qui trench casa de nits e hy  és trobat, e prenga nafre e mort, lo  
Ex 22,7  aquell qui hu haurà rebut, si  és trobat lo ladre, al doble ho retrà. 8  
Ex 22,27  colch ret-la-hy, 27 car aquell  és sol lo vestir de sa carn de què’s  
Ex 24,5  e ociéran hòstias passífiques, ço  és, XII vadells. 6 E Moysès pres †las  
Ex 24,8 -la sobre lo poble e dix: –Aquesta  és la sanch de la covinensa que féu Déu ab 
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Ex 24,10  de safir de pedre e quax cel com  és cerè 11 sobre ells, qui luny s’éran  
Ex 25,20  l’altre e giren las cares. Aquest  és lo cobertor ab què’l cobriràs, 21 en  
Ex 25,22  -t’he sobre lo cobertor, ço  és a saber, enmig de II xerubins qui seran 
Ex 25,40  lo axemplar que a tu en lo munt  és demostrat. 26,Tit Capítol XXXI 1 »Lo  
Ex 26,12  qui són aperallats al terrat, ço  és, la un vel qui és pus ample, de la  
Ex 26,12  al terrat, ço és, la un vel qui  és pus ample, de la mitat d’ell cobriràs  
Ex 26,13  penjarà de una part e l’altre qui  és pus en longuesa dels vels, e defendrà  
Ex 26,30  segons lo aximpli que a tu al munt  és demostrat. 31 »E feràs vela de jassint  
Ex 27,8  abans serà tou de dins, axí com  és a tu en lo munt amostrat. 9 »E feràs lo 
Ex 29,5  5 vestiràs Aron de sos vestits, ço  és, de camisa e de gonella e de  
Ex 29,13  tot lo grex [*] que sobre ells  és, e oferràs encens sobre l’eltar, 14  
Ex 29,14  totas las albergades, per ço car  és per lo peccat. 15 »E pendràs un moltó,  
Ex 29,18  ab ancens sobre l’altar, e oferta  és de nostro Senyor e odor molt suau e  
Ex 29,21  quant hauràs presa de la sanch qui  és sobre l’altar e de l’oli de unció,  
Ex 29,22  fetge e II ronyons, e lo grex qui  és sobre ells al costat dret, per ço car  
Ex 29,22  ells al costat dret, per ço car  és moltó de santificació, 23 e una torta  
Ex 29,23  del penistre dels pans alizos qui  és posat devant nostro Senyor, 24 e posar  
Ex 29,25  suau a nostro Senyor, car oferta  és d’ell. 26 E pendràs lo pits del moltó  
Ex 29,26  pendràs lo pits del moltó †des que  és suanat† Aron, e santificar-l’has  
Ex 29,32  e sos fills, e menjaran lo pa qui  és en lo panistre en lo vestiari del  
Ex 29,38 ’l tocarà serà santificat. 38 »Açò  és què feràs en l’altar: II anyells  
Ex 30,2  de longuesa e altre de amplesa, ço  és, quadrat, e II colzos de altesa, e los  
Ex 30,6 poseràs l’altar quantre lo vel qui  és devant l’archa del testimoni penjant,  
Ex 30,6  penjant, devant lo feristol qui  és cubert a on te parlaré. 7 »E Aron  
Ex 30,10  vegada en l’any, en la sanch qui  és oferta per lo peccat, e placarà sobre  
Ex 30,14 serà oferta a nostro Senyor. 14 Qui  és degut al nombre de XX anys del poble  
Ex 30,23  D cicles, de canyella la mitat, ço  és, CCL sicles, de canyella [*], 24 e de  
Ex 30,32  no’n fereu altre, car santificat  és e sant serà a vosaltres. 33 Aquell †que 
Ex 30,37  no fareu en vostros usos, car sant  és a nostro Senyor; 38 car aquell qui’n  
Ex 31,7  e lo feristol qui sobre ella  és, e tots los vaxells del tabernacle, 8 e 
Ex 31,13 guardeu vostro dissapte, car senyal  és entre mi e vosaltres e vostres  
Ex 31,14 E guardau lo meu dissapte cart sant  és a vosaltres, e qui no’l guarderà de  
Ex 31,15  15 VI dies fareu obre, lo cetè  és dissapte, sant repòs a nostro Senyor;  
Ex 31,16  en lurs generacions; covinensa  és perdurable 17 entre mi e los de Yrrael, 
Ex 32,5  e cridà en alta veu e dix: –Gran  és la festa de nostro Senyor. 6 E ells  
Ex 32,8  e han dit: “O Yrrael, aquest  és lo teu déu qui’t tregué de terra de  
Ex 32,9 a Moysès: –Jo veig que aquest poble  és de dur cap; 10 lexe’m que la mia  
Ex 32,18  albergades. 18 E ell respòs: –No  és crit de hòmens qui amonéstan guerra, ni 
Ex 32,22  car tu conexs aquest poble, que  és enclinat a mal; 23 e digueren-ma: “Fé 
Ex 32,26  de las albergades e dix: –Si negú  és de nostro Senyor, acost-se a mi. E  
Ex 33,3  jo no pujarè ab tu, que lo poble  és de dur cap, que per ventura jo no’l  
Ex 33,5  –Parla als fills de Yrrael: Poble  és de dur cap. Una vegada pujaré enmig de  
Ex 33,14  Senyor: –La mia cara devant tu  és, e daré’t repòs. 15 E dix Moysès: –Si  
Ex 34,7  [*] e peccats e negú per ci no  és castigat sens colpa, qui rets las  
Ex 34,9 -te que vages ab nós, car lo poble  és de dur cap, e que tolgues las nostras  
Ex 34,14 stranys. Nostro Senyor e lo seu nom  és gelós, Déu és envejós. 15 No fasses  
Ex 34,14  Senyor e lo seu nom és gelós, Déu  és envejós. 15 No fasses amistat ni  
Ex 35,4  dels fills de Yrrael: –Aquesta  és la paraula que manà nostro Senyor: 5  
Ex 35,10 reonal. 10 »Qualque un de vosaltres  és savi, vinga e fassa ço que Déu ha  
Ex 35,11  e fassa ço que Déu ha manat, 11 ço  és a saber, tenda e son terrat e  
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Ex 36,5  –Més ofer lo poble que ops no  és. 6 E manà Moysès cridar que home ne  
Ex 36,27  cascuna taula. 27 Ves ponent, ço  és, ves aquella part del tabernacle qui  
Ex 36,30 e haguéssan XVI bases d’argent, ço  és a saber, II vazos per cascuna taula. 31 
Ex Expl statges. ExplAcí finex lo libre qui  és apellat Èxodus, qui és lo secon libre  
Ex Expl lo libre qui és apellat Èxodus, qui  és lo secon libre de la Bíblia. Lv IncE  
Lv Inc  Lv IncE comensa lo terç libre, qui  és apellat Levítich. 1,Tit Capítol primer  
Lv 1,2 a nostro Senyor, de sas bísties, ço  és, de bou o de ovella, oferreu  
Lv 1,5  -la entorn de l’altar qui  és devant la porta del tabernacle. 6 E [*] 
Lv 1,8  dessús los membres especejats, ço  és a saber, lo cap e tot ço qui s’acosta  
Lv 1,10 odor suau a nostro Senyor. 10 »E si  és la oferta de bísties, [*] o de cabres,  
Lv 1,12  12 e pertiran los membres, ço  és, lo cap e tot ço qui s’acosta al  
Lv 1,14 fort suau a nostro Senyor. 14 »E si  és la oferta holocaust de aucells, ço és,  
Lv 1,14  la oferta holocaust de aucells, ço  és, de tortres o de polls o coloma, 15  
Lv 1,17 altar, e metrà foch a la lenya. Açò  és holocaust e oferta de suau odor a Déu.  
Lv 2,2  sobre la ara per remembransa, e  és sacrifici de plasent odor a nostro  
Lv 2,4 lo forn, axí com pans de cèmola, ço  és a saber, menys de levat mesclats ab  
Lv 2,5  axí com crespells en paella, ço  és a saber, meyns de levat, 6 depertiràs  
Lv 2,15 demunt, car oferta de nostro Senyor  és; 16 de las quals coses de la una  
Lv 2,16  remembransa de la oferta, axí com  és del forment e de l’oli, e de tot l’  
Lv 2,16  e de tot l’encens, car sacrifici  és a nostro Senyor Déu. 3,Tit Capítol terç 
Lv 3,3  la tela e tot lo grex qui dins ell  és 4 e abdosos los ronyons e en los  
Lv 3,15  e los II lombles ab lo fetge, qui  és sobre aquells prop de la ylada, e tot  
Lv 3,17 tot en tot no menjareu; lo grex que  és entorn del pits e aquell en què pengen  
Lv 4,3 qualsevolrà: 3 »E si lo prevera qui  és untat peccarà faent peccar lo poble,  
Lv 4,7  per fer gràcies al Senyor, qui  és en lo tabernacle del testament, e la  
Lv 4,8  per lo peccat, axí aquell qui  és sobre los membres vidals com tot aquell 
Lv 4,8  membres vidals com tot aquell qui  és dedins: 9 dels II lombles e la tela [*] 
Lv 4,13  e per ignorància ferà ço qui  és quantre lo manament de Déu, 14 e puxs  
Lv 4,17 -ne VII vegades quantre lo vel, ço  és, la claustre, 18 e de aquella matexa  
Lv 4,18  pos en los corns de l’altar qui  és devant nostro Senyor en lo tabernacle  
Lv 4,18  de l’altar dels holocausts, que  és a la porta del tabernacle del  
Lv 4,21  car per gran moltitut de peccats  és. 22 »E si peccarà príncep quantre un  
Lv 4,24  los holocausts, car per peccat  és. 25 E lo sacerdot bany-se lo dit en  
Lv 4,27  [*] peccarà per ignorància, ço  és, que fassa qualque cose que nostro  
Lv 4,29 sobre lo cap de sa oferena, la qual  és per peccat, e degoll aquella en lo loch 
Lv 4,32  a sacrificar per peccat, ço  és, ovella, sia nèdea, 33 e pos la mà  
Lv 4,35  se sol fer del sèu del moltó que  és sacrifichat per pacifichament, e sia  
Lv 5,2  de la sua inmundància, mala  és e ha peccat e deu ésser lexada. 3 »E si 
Lv 5,3  oblidat e puxs ho conexerà, digne  és de colpa. 4 »Ànima qui jurerà e mourà  
Lv 5,9  de l’altar, car per peccat  és; 10 e l’altre oferrà en holocaust axí  
Lv 5,11  peccat la desena part de I efí, ço  és, I cister, de sèmola, e no meta en  
Lv 5,11  no n’hi pos gens, car per peccat  és. 12 E liura aquella al sacerdot, lo  
Lv 6,9  a Aron e a sos fills: »Aquesta  és la ley de l’holocaust: Foch cremarà en 
Lv 6,13  sacrifics pacifichables. 13 Aquest  és lo foch perdurable que null temps no  
Lv 6,14  defallir en l’altar. 14 »Aquesta  és la ley del sacrifici e dels presents  
Lv 6,17  lavat, car la part [*] aquella  és del Senyor. E ofiren l’encens en lo  
Lv 6,20  Déu a Moysès dient: 20 –Aquesta  és la oferta de Aron e de sos fills la  
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 que ofer, menig  
Lv 6,29  d’aquell, car sant dels sants  és, 30 e tota oferena que’s degoll per  
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Lv 7,1 cremat. 7,Tit Capítol VII 1 Aquesta  és la lig de [*] la colpa. »Santa dels  
Lv 7,1  de [*] la colpa. »Santa dels sants  és, 2 e per amor de assò là on degollaran  
Lv 7,5  perfum sobre l’altar, car açò  és perfum a nostro Senyor per la colpa. 6  
Lv 7,6  menjaran aquestas carns, car 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 masura. 11 »Aquesta  és la lig de la oferena de las coses  
Lv 7,16  cose romandrà tro al matí, legut  és de menjar-la, 17 e si alguna cose ne  
Lv 7,20  la oferta dels pacifichaments que  és oferta al Senyor Déu, parirà de son  
Lv 7,35  lo poble d’Irrael. 35 »E aquesta  és la unció de Aron e de sos fills del  
Lv 8,5 defora, 5 e digues a ells: –Aquesta  és la paraula que nostro Senyor manà fer.  
Lv 8,10  untà lo tabernacle e tot ço que  és en ell, 11 e santifichà ells e salpassà 
Lv 8,33 vostra consegració, car en VII dies  és acabada la consegració, 34 axí com en  
Lv 8,34 34 axí com en aquests presents fets  és, per ço que cumplau vostro sacrifici.  
Lv 8,35  e siau remembrants axí com a mi  és manat. 36 [*] 9,Tit Capítol VIIIIº 1 E  
Lv 9,6  Senyor Déu, 6 dix Moysès: –Aquesta  és la paraula que manà nostro Senyor que  
Lv 10,3 Senyor. 3 E dix Moysès a Aron: –Açò  és ço que parlà nostro Senyor: Jo seré  
Lv 10,7 parireu, e lo oli de la santa unció  és sobre vosaltres. E ells faéran segons  
Lv 10,9 dix nostro Senyor a Aron: 9 –Tot vi  és qui pot embriagar; per què no’n beuràs 
Lv 10,9  del testimoni [*], car manament  és perdurable en las vostres generacions  
Lv 10,12  de l’altar, car sant dels sants  és. 13 E menjareu-lo en lo loch sant,  
Lv 10,13  -lo en lo loch sant, car dat  és a tu e a tos fills dels sacrificis del  
Lv 10,13  dels sacrificis del Senyor axí com  és manat a mi. 14 E lo pits que és ofert e 
Lv 10,14 com és manat a mi. 14 E lo pits que  és ofert e la cama qui és depertida  
Lv 10,14  lo pits que és ofert e la cama qui  és depertida menjareu en lo loch munde tu  
Lv 10,17  lo loch sant? Car sant dels sants  és, e és dat a vosaltres que aporteu la  
Lv 10,17  sant? Car sant dels sants és, e  és dat a vosaltres que aporteu la  
Lv 10,18  devant nostro Senyor. 18 E no  és aduyta la sanch d’aquell a la  
Lv 10,18  aquella en lo santuari, axí com  és manat a mi. 19 E respòs Aron a Moysès:  
Lv 10,19 mi. 19 E respòs Aron a Moysès: –Vuy  és ofert lo sacrifici per peccat e lo  
Lv 10,19  holocaust devant lo Senyor, e a mi  és sdevengut axí com tu veus. Com poguí  
Lv 11,5  que remuga e no ha la ungle fesa,  és no nèdeu. 6 »E la lebra atrecí, [*] no  
Lv 11,10 las aygües que’s moven com en mar,  és abominable a vosaltres; 11 [*] las lurs 
Lv 11,18 e òliba, lo duch 18 e’l signe, qui  és ocell gran com àguila, e la ganta 19 e  
Lv 11,22  terra, 22 menjar deveu, axi com  és bruc segons son genus, e attacus e  
Lv 11,38  serà tochada per mort, aquí matex  és ensutzada. 39 »E si algun animal és  
Lv 11,39 és ensutzada. 39 »E si algun animal  és mort d’aquells qui són lísits a  
Lv 11,42  [*], no’n menges, car abominable  és. 43 No vullau menyspresar las vostres  
Lv 11,46 sereu, car jo sóm sant. 46 »Aquesta  és la lig dels animals e de las voletaries 
Lv 12,7  corriment de la sanch sua. Aquesta  és la lig de las †mèstrues† de mascle e  
Lv 13,3  pèls blanchs mudats, aquella color  és una spècia de lebrozia, e majorment si  
Lv 13,3  lebrozia, e majorment si la plaga  és en la carn e en la conna, plaga és de  
Lv 13,3  és en la carn e en la conna, plaga  és de lebrozia, e segons l’arbitre d’  
Lv 13,6  brotant, munderà a ell, car ronya  és, e leverà l’home las suas vestidures,  
Lv 13,6 home las suas vestidures, car nèdeu  és. 7 »E si aprés que’l prevera l’haurà  
Lv 13,11  e no enclourà aquell, car inmunde  és ell. 12 »E si florirà discorrent la  
Lv 13,13  per lebrozia nèdea per ço car tota  és tornada en blanchor; home és munde. 14  
Lv 13,13  tota és tornada en blanchor; home  és munde. 14 E com la carn vive en aquell  
Lv 13,15  com la lebrozia se scampa no nèdea  és. 16 E si altre vegade tornerà en  
Lv 13,18 18 »E la carn e la conna en la qual  és nat ulcus e serà sanat, 19 e en lo loch 
Lv 13,20  són tornats en blanchor, e si axí  és, condempnar-l’ha per la plaga de la  
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Lv 13,23  lebrós, 23 e si no’s mourà, ulcus  és la cicatrix, e l’home és munde. 24  
Lv 13,23  ulcus és la cicatrix, e l’home  és munde. 24 »Carn e conna que foch hage  
Lv 13,25  aquella lo sacerdot; e si en ella  és tornat cabell blanch e la vizió pregona 
Lv 13,25  vizió pregona més avant d’ell, ço  és, del cuyro, lebrozia és [*]; 26 e si  
Lv 13,25  d’ell, ço és, del cuyro, lebrozia  és [*]; 26 e si los pèls no seran blanchs  
Lv 13,27 si la conna serà sclatada, lebrozia  és; 28 e si starà blancha en son loch, no  
Lv 13,28  loch, no asats clara, de cremament  és, e per amor de assò sia mundat, car  
Lv 13,28  de assò sia mundat, car sichatricx  és de foch. 29 »Hom ho fembra en lo cap  
Lv 13,30  roigs manuts haurà, ensutzat  és, car lebrós és de cap e de la barba. 31 
Lv 13,30  haurà, ensutzat és, car lebrós  és de cap e de la barba. 31 E si veurà la  
Lv 13,37  negres, porà hom conèxer que  és sanat e porà pronunciar que l’home és  
Lv 13,37 sanat e porà pronunciar que l’home  és nèdeu. 38 »Hom o fembra en lo qual és  
Lv 13,38  nèdeu. 38 »Hom o fembra en lo qual  és la conna blancha, 39 jutge aquells lo  
Lv 13,39  en color sotsscura, sàpia que no  és lebrozia mas màcula de color blancha e  
Lv 13,39  màcula de color blancha e l’home  és munde. 40 »Hom a qui cauhen los cabells 
Lv 13,40  a qui cauhen los cabells del cap e  és calbo, munde és. 41 [*] 42 mas ci en la 
Lv 13,40  cabells del cap e és calbo, munde  és. 41 [*] 42 mas ci en la calvura o en lo 
Lv 13,43  lo sacerdot, condampne-lo que  és dupte que és lebrozia que és nada en la 
Lv 13,43  condampne-lo que és dupte que  és lebrozia que és nada en la calba. 44 »E 
Lv 13,43 lo que és dupte que és lebrozia que  és nada en la calba. 44 »E qualque home  
Lv 13,46  46 per tostemps, car labrós  és e no nèdeu; e aquest habitarà tot sol  
Lv 13,54  e si no’n pot anar, lebrozia  és, e tenga aquell per altres VII dies. 55 
Lv 13,55  ne reversade ne lebrozia sclatade,  és munde, e si no és axí, és inmunde, e la 
Lv 13,55  sclatade, és munde, e si no  és axí, és inmunde, e la sua vestimenta  
Lv 13,55 sclatade, és munde, e si no és axí,  és inmunde, e la sua vestimenta sia  
Lv 13,59  [*] serà munde. 59 »Aquesta  és la lig de lebrozia e del vestiment de  
Lv 14,2  Déu a Moysès dient: 2 –Aquesta  és la lig de lebrós com hom lo deurà  
Lv 14,7  7 E de assò salpusch aquell que  és mundat VII vegades per ço que de dret  
Lv 14,13  lo sacrifici, car sant dels sants  és. 14 »E pendrà lo prevere de la sanch  
Lv 14,14  de la sanch del sacrifici que  és degollat per la colpa, e posar-ne-  
Lv 14,17  de la orella dreta d’aquell que  és mundat e sobre lo polzo de la mà e del  
Lv 14,17  del peu dret, e sobre la sanch qui  és scampada per la colpa, 18 e sobre lo  
Lv 14,21  pobre e no porà haver ço que dit  és, haja I anyell per la colpa per a  
Lv 14,25  de la orella dreta d’aquell que  és mundat e sobre lo polze dret de la mà e 
Lv 14,28  atrecí en lo loch de la sanch que  és schampada per la colpa, 29 e lo  
Lv 14,29  29 e lo romanent de l’oli que  és en la sua mà sinestre git sobre lo cap  
Lv 14,32  ab la sua presentalla. 32 »Açò  és lo sacrifici del lebrós que no pot  
Lv 14,35  e dirà: “Enquax plaga de lebrozia  és vist a mi que sia en la mia casa.” 36 E 
Lv 14,36  inmunde de la cose que en la casa  és, e puxs entre lo prevera en la casa per 
Lv 14,44  scampades las màculas, la lebrozia  és perceverant en aquella e la casa és  
Lv 14,44 és perceverant en aquella e la casa  és inmunde. 45 La qual mantinent sia  
Lv 14,48  purifiquerà aquella pus li  és retuda sanitat. 49 »E’n la purificació 
Lv 14,54  e serà munde per dret. 54 »Aquesta  és la lig de tota lebrozia e de  
Lv 14,57  57 ab què’s puga conèxer qui  és munde o inmunde. 15,Tit Capítol XV 1 E  
Lv 15,3  jutjat aquest vici, car tengut ne  és, e en cascun remembrament que hom toch  
Lv 15,3 d’aquell de qui corre, aytal humor  és leig. 4 Tota la strada en la qual ell  
Lv 15,4  ell dormirà e en la qual ell ciurà  és inmunde. 5 E si algun hom tocharà lo  
Lv 15,9  8 [*] 9 E lo siti en què ha segut  és inmunde. 10 E qualquequal seurà sobre  
Lv 15,12  ell hage tochat sia trenchat, e si  és de fust, sia levat ab aygüe. 13 »E si  
Lv 15,31  ensutzeran lo meu tabernacle que  és entre ells. 32 Aquesta és la lig d’  
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Lv 15,32  que és entre ells. 32 Aquesta  és la lig d’aquells que han malaltia de  
Lv 16,2 intre null temps en lo santuari qui  és dedins de la claustre devant la cuberta 
Lv 16,12  e encens, e entra ultre lo vel, ço  és, ultre la claustre, en la santedat. 13  
Lv 16,13  e la vapor cobre la cuberta qui  és sobre lo testament per ço que no muyre. 
Lv 16,15  dintre la claustre axí com manat  és de la sanch del toro, la qual deu  
Lv 16,16  en lo tabernacle del testimoni que  és posat entre aquells enmig de las sorts  
Lv 16,25 per lo poble. 25 E lo sèu qui ofert  és per peccat serà perfumat sobre l’  
Lv 16,27  degollats per peccat e dels quals  és aportada la sanch en lo santuari, seran 
Lv 16,30  vosaltres, 30 car en aquest die  és perdó vostre e encara mundement de tots 
Lv 17,2  d’Irrael e digues-los: Aquesta  és la paraula que manà Déu dient: 3  
Lv 17,4  tabernacle per oferta a Déu, digne  és de sanch quax axí com qui scampa sanch, 
Lv 17,11 car la ànima de la carn en la sanch  és, e jo doné aquella a vosaltres sobre l’ 
Lv 17,11  sobre vostres ànimas, car la sanch  és en la ànima e perdonerà. 12 E per amor  
Lv 17,13  o de voletaria de las quals vos  és lícit de menjar, scamp la sanch de  
Lv 17,14  14 car la ànima de totas las carns  és la sanch. Per què jo diguí als fills d’ 
Lv 17,14 menjareu, car la ànima de tota carn  és en sanch, e qualquequal menjarà de  
Lv 18,7 ta mare no descobriràs, car te mare  és [*]. 8 »Ne descobriràs la vergonya de  
Lv 18,8  ton pare, car vergonya de ton pare  és. 9 »No revallaràs la vergonya de ta  
Lv 18,10  néta de la filla, car vergonya tua  és. 11 »La vergonya de la filla de la  
Lv 18,11  ton pare, que engendrà ton pare e  és sor tua, no descobriràs. 12 »La  
Lv 18,12 de la sor de ton pare [*], car carn  és de ton pare. 13 »Ne la vergonya de la  
Lv 18,13 de ta mare no revalaràs, per ço car  és carn de ta mare. 14 »La vergonya de ton 
Lv 18,15  la vergonya de ta nora, car muller  és de ton fill, ne no descobriràs la sua  
Lv 18,16  muller de ton frare, car vergonya  és de ton frare. 17 »E la vergonya de la  
Lv 18,17  carn són de aquells, e aytal com  és no casta. 18 »La sor de ta muller no hu 
Lv 18,22  de fembra, car gran abominació  és. 23 E no jauràs ab neguna bístie ni t’ 
Lv 18,23  ne’s mescla ab ella, car molt  és gran letgesa. 24 »No us ensutzeu en  
Lv 18,25 vostro sguardament, 25 en los quals  és ensutzada la terra, los quals jo  
Lv 19,9  la tua terra, no tondràs, ço  és, no segaràs entrò al sòl de la  
Lv 19,15 jo sóm Senyor. 15 »No fasses ço que  és malvat ne enich. No jutges iniquement  
Lv 20,13 ells. 13 »Qui dormirà ab mascle, ço  és, que jaurà ab ell e hi serà concent,  
Lv 21,2  sinó en los cosins e en propis, ço  és, sobre pare e mare e fill e filla e  
Lv 21,3  filla e frare 3 e sor verge que no  és acostada a marit; 4 mas en príncep de  
Lv 21,7 vil ni desvergonyada ni aquella que  és rebujade per marit, car ell és  
Lv 21,7  que és rebujade per marit, car ell  és concegrat al Senyor Déu ceu 8 e ofer  
Lv 21,10  per foch. 10 »E lo bisbe, ço  és, lo sacerdot major entre sos frares,  
Lv 21,10  sos frares, sobre lo cap del qual  és gitat untament d’oli e las suas mans  
Lv 21,12  oli de la unció santa del Déu ceu  és sobre ell. Jo sóm lo Senyor. 13 »E  
Lv 22,5  totas coses inmundes en las quals  és sutze tochament, 6 serà no nèdeu entrò  
Lv 22,7  santificades, car menjar de aquell  és. 8 Cose morta per si ni presa per altre 
Lv 22,10 las coses santifichades, car viande  és dels preveres; [*] ni lo logater no  
Lv 22,11  algú ab son argent, e aquell qui  és nat en la sua casa, aquells menjaran de 
Lv 22,20  màcula, no l’oferrets, car no  és acceptable. 21 »Home qui oferrà  
Lv 23,3  obres, e en lo VIIèn die, que  és dissapte, reposareu, e serà apellat  
Lv 23,3  fareu en aquell die. Dissapte [*]  és en totas las vostras habitacions. 4 »E  
Lv 23,5  XIIIIèn die del mes en lo vespre,  és la Pascha del Senyor. 6 En lo XVè die  
Lv 23,6 6 En lo XVè die d’aquell matex mes  és la sollemnitat dels pans alizos, e  
Lv 23,14 lo sacrifici a vostre Déu. Manament  és perdurable en totas generacions vostres 
Lv 23,16  altre die de la setmane cetena, ço  és, L dies, e axí ofarreu sacrificis  
Lv 23,21 obre servil no fareu en aquell. Açò  és fur perdurable en totas vostres  
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Lv 23,28  en lo temps de aquest die, car die  és de perdonansa per ço que perdó a  
Lv 23,32  habitacions, 32 car dissapte  és de reposament. Aflegiu las vostres  
Lv 23,39  e lo die VIII serà dissapte, ço  és, que posareu. 40 E vosaltres pendreu lo 
Lv 23,42  per VII dies, e tot linatge qui  és Yrrael staran en las cabanas 43 per ço  
Lv 24,4  4 E sobre lo canalobre que  és molt pur posa ellas devant lo Senyor. 5 
Lv 24,6  quals metràs VI sobre la taula que  és molt pura, devant Déu la stabliràs. 7 E 
Lv 24,8  muderàs aquell devant Déu, e açò  és fet manament als fills d’Irrael en fur 
Lv 24,9  en loch sant, car sant dels sants  és dels sacrificis del Senyor en  
Lv 25,5 a manera de venemar, car aquell any  és reposament de la terra. 6 E’n lo VIIèn 
Lv 25,8  a tu VII setmanes d’anys, ço  és, VII vegades VII, que tots ensemps fan  
Lv 25,9  desèn die del mes, car aquell jorn  és temps de perdonances; per què en aquell 
Lv 25,10  de tota la terra, car aquell  és jubileu; l’home tornerà a la sua  
Lv 25,11  a la sua companya, 11 car l’any  és de perdonansa e any jubileu. E lo Lèn  
Lv 25,23  no vendreu null temps, car mia  és, car vosaltres sou palegrins e  
Lv 25,24  possació sots condició de remció  és venuda. 25 »E si serà aflegit ton frare 
Lv 25,34  ’s vènan, car possació perdurable  és. 35 »E si serà afeblit ton frare e  
Lv 26,15  e que no fassau ço que per mi  és ordonat, e que enrera torneu la mia  
Lv 27,4  a la masura del santuari; 4 e si  és fembra, donerà’n XXX. 5 E si serà de V 
Lv 27,6  XX cicles, e la fembra, X. 6 E si  és de I mes tro a V anys, lo mascle derà V 
Lv 27,10 serà sant 10 e no ho porà mudar, ço  és a saber, bo per àvol ni mal per bo, car 
Lv 27,10  si ell lo cambiarà, e aquell que  és cambiat e aquell per què és cambiat  
Lv 27,10  que és cambiat e aquell per què  és cambiat serà concegrat a nostro Senyor. 
Lv 27,12  lo sacerdot, 12 lo qual jutge si  és bo o àvol, e que axí stablescha lo  
Lv 27,14  concidererà lo sacerdot aquella si  és bona o mala, e segons lo preu que per  
Lv 27,21  car santifichad serà a Déu, e  és possació concegrada, e pertany de dret  
Lv 27,22  de dret als sacerdots. 22 »Si camp  és comprat e no de las pocessions mayors,  
Lv 27,27  Senyor són. 27 E si l’animal  és inmunde, aquell qui l’oferrà lo rembrà 
Lv 27,29  per home, no sia remut; e si ho  és, sia mort per mort. 30 »Tots delmes de  
Lv Expl  finex lo terç libre de la qui  és apellat Levítich, e los jueus lo  
Ex 17,7 temptaren nostro Senyor e diguéran:  «¿És nostro Senyor ab nós o no?» 8 E vench 
Ex 10,6  de vuy.” E girà’s Farahó e no’ls  escoltà. E venguéran las lagostes sobre  
Lv 27,9  vot al Senyor de bístie que pugue  éser sacrifichade, lo vot serà sant 10 e  
Lv 1,8  8 e poseran dessús los membres  especejats, ço és a saber, lo cap e tot ço 
Lv 15,32 aquells que han malaltia de flux d’ esperma, e que són ensutsats per jaure ab  
Ex 16,3 Aron [*], 3 e dèyan: –Nós volguérem  ésser morts per la mà de nostro Senyor en  
Lv 5,2  mala és e ha peccat e deu  ésser lexada. 3 »E si algú tocharà la  
Lv 5,15  I moltó net del folch qui puscha  ésser comprat II sicles segons lo pes del  
Lv 7,25 25 e si algú menjarà lo sèu que deu  ésser ofert al Senyor Déu en ensens parirà 
Lv 11,33  ensutzat, e per amor de assò deu  ésser trenchat. 34 Tots los menjars que  
Lv 13,11  11 per lebrozia molt vella pot  ésser condempnat, [*] en cuyro de sa carn; 
Lv 14,14  la orella dreta d’aquell que deu  ésser mundat, e sobre lo polzo en la mà  
Lv 16,4  santas vestiduras las quals deven  ésser aportades com ell serà levat. 5 »E  
Lv 22,29  de gràcia, per ço que puga  ésser plasent, 30 aquell matex die  
Ex 9,4  [*] de Egipte, que res no muyra d’ essò que tany als fills d’Irrael.” 5 E  
Ex 4,25  fill, e tochà sos peus e dix: «Tu  est ab mi spos de peccats», 26 e lexà’l  
Ex 15,11  a tu, gran en santedat? Tu  est terrible e loable e faent maravellas. 
Ex 34,10  que veja lo poble enmig de qui tu  est la obra del Senyor temorosa que jo  
Lv 8,35  sacrifici. 35 De die e de nit  estareu en lo tabernacle observant las  
Ex 10,21  21 E dix nostro Senyor a Moysès:  –Estén la tua mà al cel, e sían tenebres  
Lv 9,17 ella e féu-na perfum sobre la ara  estés lo holocaust del matí. 18 E degollà  
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Ex 22,21  sol nostro Senyor, morrà. 21 »L’ estrany no’l fareu trist ni’l  
Ex 23,12  aze e lo fill de ta serventa e l’ estrany. 13 »Tot ço que us he dit guardau. 
Ex 29,33  qui oferrà sia santificada. L’ estrany no’n menjarà, car sants són. 34 E 
Lv 17,15  altre bístie, axí lo nediu com l’ estrany, leverà la sua vestimenta e si  
Lv 25,6  ta serventa e a ton logater e a l’ estrany que palegrineja ab tu, 7 e tas  
Ex 12,45  si és sircuncís menjar-n’ha. 45  »Estrany ni logader no’n menjarà. 46 »En  
Lv 8,24  havia degollat e tocà’l[s] en l’ estrem de la orella dreta e lo polzo dret  
Lv 14,14  la colpa, e posar-ne-ha en l’ estrem de la orella dreta d’aquell que  
Lv 14,17  romandrà en la mà buyderà sobre l’ estrem de la orella dreta d’aquell que és 
Lv 14,28 VII vegades, 28 e tochar-n’ha l’ estrem de la orella dreta d’aquell e lo  
Lv 10,4  callà. 4 E apellà Moysès Mizahel e  Etelsephan, fills de Oziel, avoncle d’  
Lv 14,48  de la casa, aprés que la haurà  exelbada, purifiquerà aquella pus li és  
Ex 17,3  Moysès e dix: –Per què’ns feras  exir de Egipte? ¿Perquè auciessas a nós e  
Ex Inc  libre de la Bíblia, qui és apellat  Èxodus. 1,Tit Capítol primer 1 Aquests  
Ex Expl  finex lo libre qui és apellat  Èxodus, qui és lo secon libre de la  
Ex 21,11  11 Si aquestas III coses no  fa, axirà de grat sens haver. 12 »E qui  
Ex 22,3 lo feridor no haurà pena; 3 e si ho  fa pus que lo sol sia axit, fa homey, ell  
Ex 22,3 e si ho fa pus que lo sol sia axit,  fa homey, ell morrà. E si no ha què reta  
Ex 22,5  al doble ho smenarà. 5 E si negú  fa mal en camp o en vinya e hy lexa son  
Lv 4,26  demunt la ara axí com lo perfum se  fa per passificament, e preguerà per ell  
Lv 11,32  o celici o qualque cose en què’s  fa obra, sia tenguda en aygüe, car serà  
Lv 20,14  pendrà per muller mare e filla,  fa gran letgesa; sían tots cremats; no  
Lv 20,21  muller de son frare cose no degude  fa e descobre la vergonya de son frare, e  
Lv 27,11 no’s pot degollar a Déu. E si algú  fa vot de adur-ho devant lo sacerdot, 12 
Ex 4,11 –Qui féu la bocha de l’hom, ni qui  fabregà lo mut, ni lo sort oent, ni lo  
Lv 13,55  altres VII dies. 55 E com veurà la  faç de aquell que no serà mudade ne  
Lv 17,10 si menjarà sanch, jo fermaré la mia  faç quantre la ànima de aquell e scamparé  
Lv 20,3  aquell, 3 e jo posaré la mia  faç contre ell e tallaré aquell del mig de 
Lv 20,5  a ell ociure, 5 jo posaré la mia  faç sobre l’home aquell e sobre son  
Lv 20,6 fornicarà ab ells, jo posaré la mia  faç contre ella e auciuré ella del mig del 
Lv 26,17  serà devorade. 17 E posaré la mia  faç contre vosaltres, e sereu consumats  
Lv 2,2  de cèmola e oli e molt encens, e  face’n lo prevera perfum sobre la ara per 
Lv 4,19 testimoni. 19 E prenga tot lo sèu e  face’n perfum sobre l’altar. 20 E face  
Lv 4,20 face’n perfum sobre l’altar. 20 E  face axí d’aquest vadell com féu del  
Ex 20,4  déus stranys devant mi. 4 »No  faces ymatge en tota semblansa qui és en  
Ex 34,12  stadans de aquella terra jamés no  faces amistat [*], 13 mas destroex lurs  
Ex 15,11  Tu est terrible e loable e  faent maravellas. 12 Has stesa ta mà e la 
Lv 4,3  si lo prevera qui és untat peccarà  faent peccar lo poble, oferrà per son  
Lv 10,7  unció és sobre vosaltres. E ells  faéran segons que manà Moysès. 8 E dix  
Lv 18,27  abominacions [*], 27 [*] que  faéran los habitadors de la terra que  
Lv 20,23  vosaltres; totas aquestas coses  faeren ells, per què jo los he en oy. 24  
Ex 20,16  quantre ton proÿsme res qui sia  falç testimoni. 17 »No cobejaràs la case  
Lv 5,15  dient: 15 –Ànima con tractarà  falcia e’n arror en aquellas coses que  
Lv 19,35 lo Senyor Déu vostro. 35 »No fassau  falcia en juý, ne en pes [*]. 36 La vostra 
Lv 26,40  ’s remembren de lurs mals per la  falcia que feren a mi e per ço car anaren  
Ex 23,7  abaxaràs al judici del pobre. 7 A  falcies fugiràs, e no auciuràs lo noent ni 
Lv 11,13  són a vosaltres: àguila e  falcó e corneya 14 e mirla e voltor segons 
Ex 13,22  de la lur via. 22 E may no’ls  fallí la columpna de núvol de die, e de  
Ex 39,40  cordas [*]; res dels vaxells no hy  fallia que hom manà fer a ministeri del  
Ex 23,1  ni untaràs la mà per ço que digues  fals testimoni per lo peccador. 2 No  
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Ex 16,3  perquè ocies tota la moltitut ab  fam? 4 E dix nostro Senyor a Moysès: –Jo  
Ex 1,16  si és mascle ocieu-lo, e si és  famella stojau-la. 17 E las madrines  
Lv 3,1  que sacrificharà, sia mascle o sia  famella, ofira lo pus net devant nostro  
Ex 11,9  no us oyrà, si bé molts senyals se  fan en terra de Egipte. 10 E Moysès e Aron 
Lv 18,5  mias ligs e los meus judicis que  fan l’hom viure en aquells. Yo sóm lo  
Lv 20,12  ab sa nora, abdós muyren, car obre  fan de gran iniquitat, e la sanch lur sia  
Lv 20,17  la vergonya d’ell, gran letgeza  fan, per què sien morts devant lo poble,  
Lv 25,8  VII vegades VII, que tots ensemps  fan XXXXVIIIIº anys, 9 e feràs cornar la  
Ex 9,5  d’Irrael.” 5 E digas que demà  farà nostro Senyor aquesta maravella. 6  
Ex 12,47  la companya dels fills de Yrrael  farà açò. 48 E si negun palegrí vol passar 
Ex 31,15  a nostro Senyor; aquell qui en ell  farà obre morrà. 16 Guarden los fills d’  
Lv 6,12  e lo holocaust posat, dessobre  farà perfum del sèu dels sacrifics  
Ex 1,11  e edificharen ciutats de tendes a  Farahó: Pichon e Ramassès. 12 E com més  
Ex 1,22 madrinas teméran Déu [*]. 22 E manà  Farahó a tot lo poble e dix: –Tot mascle  
Ex 2,5  cose. 5 E devallava la filla de  Farahó per ço que’s levàs al flum, e las  
Ex 2,9  mare. 9 A la qual dix la filla de  Farahó: –Prin aquest infant e nodrex-lo  
Ex 2,9  fou gran liurà’l a la filla de  Farahó, 10 e ella afià’l e apellà son nom 
Ex 2,15  «Com és stat açò descubert?» 15 E  Farahó dix aquestas paraulas, e volia’l  
Ex 2,22 ajudador meu, vina e desliura’m de  Farahó.» 23 E aprés molt temps, morí lo  
Ex 3,10  10 Mas vina, e trematré’t al rey  Farahó per ço que desliuras lo meu poble,  
Ex 3,11 Senyor: –Qui çó jo, que vaja al rey  Farahó e traga los fills de Yrrael de  
Ex 4,21  que jo posí en ta mà fes devant  Farahó. E jo endureyré lo seu cor e no  
Ex 5,1  Aprés açò intraren Moysès e Aron a  Farahó e diguéran-li: –Açò diu lo Senyor 
Ex 5,5  Anau a vostros càrrechs! 5 E dix  Farahó als seus: –Veus que molt és lo  
Ex 5,10  [*] al poble e diguéran: –Axí diu  Farahó: que no us donem palla. 11 Anau e  
Ex 5,15  dels fills d’Irrael e cridaren a  Farahó e diguéran-li: –Per què fas  
Ex 5,20  de l’altre part, com axiren de  Farahó, 21 e digueren-los: –Vinga nostro 
Ex 5,21  la olor e la pudor nostra devant  Farahó e sos servents; haveu-los donat  
Ex 5,23  tramès 23 per ço que jo intràs a  Farahó que parlàs en ton nom, e ha  
Ex 6,1  a Moysès: –Ara veuràs què faré a  Farahó, car per mans forts los lexaré e en 
Ex 6,11 dix: 11 –Entra en Egipte e parla ab  Farahó, rey de Egipte, que lex anar los  
Ex 6,12  d’Irrael no m’oen. ¿Com ma oyrà  Farahó, e majorment com no sia circuncís?” 
Ex 6,13  a Moysès e Aron [*] a manà [*] a  Farahó rey de Egipte [*]. 14 Aquests són  
Ex 6,27  27 Aquests són los qui parlaren a  Farahó, rey de Egipte, [*] 28-29 [*] tot  
Ex 7,1  a Moysès: –Jo t’he stablit déu de  Farahó; Aron ton frare serà ton profeta. 2 
Ex 7,7  e Aron de LXXXIII quant parlaren a  Farahó. 8 E dix nostro Senyor a Moysès e  
Ex 7,9  a Moysès e Aron: 9 –Quant vos dirà  Farahó: “Mostrau senyal”, diràs a Aron:  
Ex 7,9  “Prin ta verga e gita-la devant  Farahó”, e tornar-s’ha serp. 10 E  
Ex 7,10 serp. 10 E intraren Moysès e Aron a  Farahó, e féran axí com nostro Senyor los  
Ex 7,10  manat, e gità Aron la verga devant  Farahó e sos servents, e tornà serp. 11 E  
Ex 7,11 servents, e tornà serp. 11 E apellà  Farahó los savis e los encantadors, e  
Ex 7,13  ells. 13 E fou endureÿt lo cor de  Farahó e no’ls oyí, axí com havia manat  
Ex 7,14  Moysès, e agreujat s’és lo cor de  Farahó e no vol lexar anar lo poble. 15  
Ex 7,20  e ferí l’aygüe del flum devant  Farahó e sos servents, e girà’s en sanch; 
Ex 7,22  e fou endureÿt lo cor de  Farahó e no l’oyí, axí com nostro Senyor  
Ex 8,1  nostro Senyor a Moysès: –Entra a  Farahó e diràs-li: “Açò diu nostro  
Ex 8,8 tota la terra de Egipte. 8 E apellà  Farahó Moysès e Aron e dix-los: –Pregau  
Ex 8,12 12 E pertiren-sa Moysès e Aron de  Farahó, e cridà Moysès a nostro Senyor per 
Ex 8,12  de las granotas que havia feta a  Farahó. 13 E féu nostro Senyor segons la  
Ex 8,15  e podriren la terra. 15 E viu  Farahó que donat los era rapòs; agreujà  
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Ex 8,19  [*]: –Aquest és lo Déu del déu de  Farahó. E fou endureÿt lo cor de Farahó e  
Ex 8,19 de Farahó. E fou endureÿt lo cor de  Farahó e no’ls oyí, axí com nostro Senyor 
Ex 8,20  Moysès: –Leva’t matí e stà devant  Farahó quant irà a las aygües, e diràs-  
Ex 8,24 vénch mosca fort gran en la casa de  Farahó e en sos servents e’n tota la  
Ex 8,25  tot linatge de moscas. 25 E apellà  Farahó Moyès e Aron e dix-los: –Anau e  
Ex 8,28  com nos manà, al desert. 28 E dix  Farahó: –Jo lexaré a vosaltres per ço que  
Ex 8,30  Senyor. 30 E pertí’s Moysès de  Farahó e pregà nostro Senyor. 31 E ell féu 
Ex 8,31  sua paraula, e tolch las moscas de  Farahó e dels cervents seus e del seu  
Ex 8,32  XII 32 Fou agreujat lo cor de  Farahó, axí que aquesta vegada no lexà  
Ex 9,1  nostro Senyor a Moysès: –Entra a  Farahó e parla-li: “Açò diu lo Senyor  
Ex 9,7  neguna no’n morí. 7 E tramès-hi  Farahó, e no’n trobà neguna de morta de  
Ex 9,7  Yrrael. E fou agreujat lo cor de  Farahó e no lexà lo poble. 8 E dix nostro  
Ex 9,8  e Moysès scampa-hu [*] devant  Farahó, 9 e sia la pols sobre tota la  
Ex 9,10  del foch e scamparen-la quantre  Farahó, e scampà-la Moysès al cel, e  
Ex 9,12  E endureý nostro Senyor lo cor de  Farahó e no’ls oý [*]. 13 E parlà nostro  
Ex 9,13 -li: –Leva’t dematí e stà devant  Farahó, e diràs-li: “Açò diu lo Senyor  
Ex 9,20  cases e pertir dels servents de  Farahó, 21 e aquell qui menyspresà la  
Ex 9,27  los fills de Yrrael. 27 E tramès  Farahó a Moysès e Aron, e dix: –Peccat he  
Ex 10,1  nostro Senyor a Moysès: –Entra a  Farahó, car jo he endureÿt lo seu cor e de 
Ex 10,3  3 E intraren Moysès e Aron a  Farahó e diguéran: –Açò diu lo Senyor, Déu 
Ex 10,6  tro al die de vuy.” E girà’s  Farahó e no’ls escoltà. E venguéran las  
Ex 10,7  E vinguéran los hòmens de Egipte a  Farahó, e diguéran a ell: –¿Entrò a quant  
Ex 10,8  8 E apellaren Moysès e Aron a  Farahó, e ell dix-los: –Anau-vos-na  
Ex 10,10  del Senyor Déu nostre. 10 E respòs  Farahó: –No sia axí, car si lex a  
Ex 10,11 E sempre fóran gitats de la cara de  Farahó. 12 E dix nostro Senyor a Moysès:  
Ex 10,16 hy romàs en tot Egipte. 16 E per ço  Farahó cuytà’s e apellà Moysès e Aron e  
Ex 10,18  mort. 18 E isqué Moysès de devant  Farahó, e adorà nostre Senyor. 19 E lo  
Ex 10,20  E endureý nostro Senyor lo cor de  Farahó, e no lexà los fills de Yrrael. 21  
Ex 10,24  d’Irrael havia lum. 24 E apellà  Farahó Moysès e Aron e dix: –Anau e  
Ex 10,27  E endureý nostro Senyor lo cor de  Farahó, e no’ls volch lexar anar. 28 E  
Ex 10,28 ·ls volch lexar anar. 28 E dix-li  Farahó: –Pertex-te de mi. Guarde’t que  
Ex 11,1  Senyor a Moysès: –Encara tocaré  Farahó e Egipte de una plaga, e puxs lexar 
Ex 11,3  de Egipte devant los servents de  Farahó e devant lo poble. 4 E dix Moysès  
Ex 11,5 terra de Egipte, del primer fill de  Farahó qui seu en la sua cadira, tro al  
Ex 11,9  defora. 9 E isqué Moysès devant  Farahó molt irat. E dix nostro Senyor a  
Ex 11,9 irat. E dix nostro Senyor a Moysès:  –Farahó no us oyrà, si bé molts senyals se 
Ex 11,10  qui són stades ditas devant  Farahó, [*] e no lexà anar los fills de  
Ex 12,29  nostro Senyor, del primer fill de  Farahó qui seya en la sua cadira, fins al  
Ex 12,30  fills de las bísties. 30 E levà’s  Farahó de nits, e tots sos servents e tota 
Ex 12,31  què no hy hagués mort. 31 E apellà  Farahó Moysès e Aron [*] e dix-los:  
Ex 13,17  en mà fort. 17 E per ço, quant  Farahó hach lexat lo poble, amanà’ls  
Ex 14,3  las albergades sobre la mar. 3 Car  Farahó dirà dels fills de Yrrael:  
Ex 14,4  -us, e gloriajar m’he en  Farahó e en tota sa host, e sabran los  
Ex 14,5  -ho axí. 5 E féu hom a saber a  Farahó que lo poble era fugit, e fou mudat 
Ex 14,5  era fugit, e fou mudat lo cor de  Farahó e de sos servents sobre lo poble, e 
Ex 14,8 8 E endureý nostro Senyor lo cor de  Farahó, rey de Egipte, e encalsà los fills 
Ex 14,9  tota la cavallaria e los carros de  Farahó e tota la host era en Opiroch,  
Ex 14,10  Belsafon. 10 E quant los fou prop  Farahó e los fills d’Irrael víran los de  
Ex 14,17  sech. 17 E jo endureyré lo cor de  Farahó e dels egipcians que us encalcen, e 
Ex 14,17  us encalcen, e glorificaré’m en  Farahó e en tota sa host, en sas carretas  
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Ex 14,28  e los cavallers e tota la host de  Farahó que éran intrats en la mar, que I  
Ex 15,4  nom és Totpoderós. 4 Los carros de  Farahó e la sua host gità en la mar, e  
Ex 15,19  tostemps [*], 19 car lo cavall de  Farahó ab sos carros e ab sos cavallers  
Ex 18,4  meu, m’ha desliurat de glay de  Farahó». 5 E vench Getró, sogre de Moysès, 
Ex 18,10  Senyor qui us desliurà de la mà de  Farahó e qui us desliurà de la mà dels  
Ex 7,2  ço que jo’t diré, e ell parlarà a  Faraó que lex anar los fills d’Irrael de  
Ex 13,15  de la casa de servitut. 15 Quant  Faraó hach endureÿt son cor e no’ns volia 
Ex 26,1  veriades e obre de agulla la  faràs. 2 La longuesa de una cortina haurà  
Ex 28,2  ço que usen a mi de sacerdoci. 2 E  faràs vestidura santa a Aron, ton frare,  
Ex 3,20  en totas las mias maravellas que  faré enmig d’ells, e puxes lexarà-us.  
Ex 6,1  Senyor a Moysès: –Ara veuràs què  faré a Farahó, car per mans forts los  
Ex 8,2  2 E si no’ls vols lexar, jo  faré tots los teus térmans ab granotas, 3  
Ex 9,18  e no’l vols lexar anar? 18 Jo  faré ploura demà en aquesta hora molta  
Ex 12,12 home entrò a la pus sotil bístia, e  faré judicis en tots déus de Egipte, que  
Ex 17,4  Moysès a nostro Senyor e dix: –Què  faré en aquest poble [*]? 5 E dix nostro  
Ex 22,24 e la mia fortsa desdenyar-s’ha e  faré-us [*] glay, e seran vostres  
Ex 32,10  ells e que’ls destroescha, e  faré a tu en gran gent. 11 E Moysès orava  
Ex 33,5  altivesch per ço que sàpies què’t  faré. 6 E posaren los fills de Yrrael lurs 
Ex 33,17 –Aquesta paraula que tu has parlada  faré, car has trobada gràcia devant mi, e  
Ex 34,10  10 E respòs nostro Senyor: –Jo  faré covinensa así que tots ho veuran, e  
Ex 34,10  la obra del Senyor temorosa que jo  faré. 11 »E guarda tot ço que jo t’he vuy 
Lv 26,16  torneu la mia covinensa, 16 jo  faré aquestas coses a vosaltres: »Jo  
Lv 26,44  sían consumats, ans altre vegada  faré covinensa ab ells, car jo sóm lo  
Ex 19,8  –Ço que nostro Senyor ha manat  farem. E quant hach comptat a nostro  
Ex 24,3 una veu: –Tots los manaments de Déu  farem. 4 E Moysès scriví totas las  
Ex 20,23  Déu del cel vos ha parlat. 23 No  fareu devant Déu altar de argent ni déu d’ 
Ex 20,24 argent ni déu d’or; 24 de terra lo  fareu e oferreu sobre aquell holocausts  
Ex 22,21 Senyor, morrà. 21 »L’estrany no’l  fareu trist ni’l turmentareu, car  
Ex 23,14  14 »III vegades cascun any ma  fareu festa. 15 »Guardareu la festa del pa 
Ex 30,37  dels sants. 37 Aytal compusició no  fareu en vostros usos, car sant és a  
Ex 31,15 sua ànima del ceu poble. 15 VI dies  fareu obre, lo cetè és dissapte, sant  
Ex 35,2  que ha manades Déu fer: 2 “VI dies  fareu obre. Lo setèn die serà a vós [*],  
Lv 9,6  paraula que manà nostro Senyor que  fareu, e aparrà a vosaltres la glòria d’  
Lv 19,28  no tallareu la vostra carn ni no  fareu a vosaltres algunes figures [*]. Jo  
Lv 23,3  quals apellareu santas: 3 »VI dies  fareu vostres obres, e en lo VIIèn die,  
Lv 23,3 e serà apellat sant. Neguna obre no  fareu en aquell die. Dissapte [*] és en  
Lv 23,7  sant; neguna obre servil no  fareu en aquell, 8 mas ofarreu en foch  
Lv 23,21  santa; neguna obre servil no  fareu en aquell. Açò és fur perdurable en  
Lv 23,25  sant. 25 Neguna obre servil no  fareu en aquell, e oferreu holocausts al  
Lv 23,28  al Senyor. 28 Neguna obre no  fareu en lo temps de aquest die, car die  
Lv 23,35 apellat festivitat e santedat, e no  fareu neguna obre servil en aquell. 36 E  
Lv 23,36 e açò serà a vosaltres en fur, e no  fareu neguna obre servil en aquell. 37  
Lv 26,3  3 »Si los meus manaments guardau e  fareu aquells, jo us daré pluja en son  
Lv 26,14  cose, si vosaltres no oyreu ni no  fareu tots los meus manaments, 15 ni si  
Ex 15,6  en fortalesa; la tua mà, Senyor,  farex lo enamich, 7 e en la moltitut de la 
Ex 12,34  «Tots morim!» 34 E aportà lo poble  farina ans que hy hagués levat, e ligaren  
Ex 12,39  molt e massa. 39 E comolguéran la  farina que havían portada passada de  
Lv 23,14 de I cister. 14 »E pa e granyons ni  farines no menjareu entrò solament aquell  
Ex 7,17  “En açò sabreu que Senyor sóm. Jo  fariré ab la mia mà l’aygüe del flum e  
Ex 9,15  15 Ara stendré la mia mà e jo  fariré tu e ton poble ab pastilència, e  
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Ex 35,12  e forrellats [*], 12 e archa e [*]  faristol e vel qui devant li penig, 13 e  
Ex 7,25  que nostro Senyor Déu hagué  farits los flums de Egipte. 8,Tit Capítol  
Ex 23,23  e manerà lo amoreu e lo heteu e lo  farizeu e lo cananeu [*] e lo gebuzeu; jo  
Ex 34,11  e cananeu e gebuzeu e heteu e  farizeu e aveu. 12 Guarda’t que ab los  
Ex 5,15  a Farahó e diguéran-li: –Per què  fas quantre nós, servents teus? 16 Vet que 
Ex 15,26  ous la veu del Senyor, Déu teu, e  fas devant ell ço qui és dret, e obeyràs  
Ex 18,14  en lo poble dix: –Què és açò que  fas en lo poble? E per què seus sol e tot  
Ex 18,17 las suas ligs. 17 E ell respòs: –No  fas bona cose. 18 De foll treball seràs  
Ex 18,23  que pus leuger ta sia; 23 e si açò  fas, compliràs los manaments de Déu e  
Ex 20,25  a tu e beneyr-t’he. 25 »E si  fas altar de pedre, no’l ma edificharàs  
Ex 32,32  aquest peccat. 32 E si no hu  fas, rau-me, Senyor, del teu libre en  
Ex 10,1  cor e de sos servents per ço que  fassa aquests senyals meus en ell, 2 e que 
Ex 15,6  6 La tua mà dreta, Senyor, me  fassa gran en fortalesa; la tua mà,  
Ex 31,6  hom savi e resposat per ço que’s  fassa tot ço que a tu he manat: 7 lo  
Ex 35,8  a las lumenàries e per ço que’n  fassa ungüent e timiana molt suau; 9 e  
Ex 35,10  un de vosaltres és savi, vinga e  fassa ço que Déu ha manat, 11 ço és a  
Lv 3,5  las parts de dins, 5 de tot açò  fassa perfum sobre l’altar, demunt la  
Lv 4,27  peccarà per ignorància, ço és, que  fassa qualque cose que nostro Senyor vet  
Lv 4,35  de aquell. 35 E prenga lo sèu e  fassa d’ell axí com se sol fer del sèu  
Lv 5,5  e aprés entendrà la sua arrada, 5  fassa penitència per lo peccat 6 e ofira  
Lv 5,9 altar, e ço que de la sanch sobrerà  fassa decórrer al fonament de l’altar,  
Lv 6,15  qual sia posat sobre la sèmola, e  fassa perfum d’aquell en l’altar en  
Lv 7,5 la tela e aquell del fetge [*], 5 e  fassa lo sacerdot perfum sobre l’altar,  
Lv 7,31  -ho al sacerdot, 31 lo qual ne  fassa del sèu perfum sobre l’altar, e lo  
Lv 16,10  cabrit, viu poserà devant Déu, e  fassa pregàries sobre aquell e lex anar  
Lv 20,16 bèstie ociets. 16 »E fembra que açò  fassa de bèstie, abdosos muyren, e la lur  
Lv 18,3  »Jo sóm Senyor Déu vostro. 3 No  fassau segons la costuma de la terra de  
Lv 18,3 qual jo dech amanar a vosaltres, no  fassau, ni en lurs costums no aneu. 4 Feu  
Lv 18,26  los meus furs e mos juýs, e no  fassau neguna de aquestas abominacions  
Lv 18,30 »Guardau los meus manaments e no  fassau ço que féran aquells qui fóran  
Lv 19,4  4 »No us convertiau a ýdola ne us  fassau déus fonadissos a vosaltres, car jo 
Lv 19,35 Jo sóm lo Senyor Déu vostro. 35 »No  fassau falcia en juý, ne en pes [*]. 36 La 
Lv 22,22  No oferràs aquell al Senyor, ne no  fassau perfum de aquell a nostro Senyor  
Lv 22,24  terra vostra açò de tot en tot no  fassau. 25 De la mà de l’strany no ofirau 
Lv 23,31  tallat de son poble. 31 Donchs, no  fassau neguna obre en aquell die, e açò  
Lv 26,15 ne los meus juýs avorrireu e que no  fassau ço que per mi és ordonat, e que  
Ex 26,6  ajustar perquè un tabernacle se  fasse. 7 »E feràs XI cortines o sagues de  
Lv 16,29 afligireu vostres ànimas, e negú no  fasse obres, axí lo nediu com lo strany  
Ex 18,20  per on deven anar, e la obre que  fassen. 21 Donchs, tria de tot lo poble  
Ex 23,33 la tua terra, que per ventura no’t  fassen peccar ves mi si tu serviràs als  
Ex 28,3 e complits de spirit de saviesa que  fassen vestidures a Aron en què sia  
Ex 28,41  -los per ço que aministren e  fassen sacerdoci [*]. 42 E feràs bregués  
Ex 35,35 35 Abdós ha complits de saviesa que  fassen obres [*], de jacint e de porpre  
Lv 4,2  que lo Senyor ha manat que no’s  fassen ferà qualsevolrà: 3 »E si lo  
Lv 21,5 cap ni la barba ni en lurs carns no  fassen tallements, 6 car sants seran a lur 
Ex 22,25  ab tu, no li contresteràs que li  fasses fortsa, ni l’opembràs ab usures.  
Ex 26,11  quals sían ajustades las bagues, e  fasses de tot un cobriment. 12 E ço qui  
Ex 34,15 nom és gelós, Déu és envejós. 15 No  fasses amistat ni covinensa ab los hòmens  
Lv 19,15  ton Déu, car jo sóm Senyor. 15 »No  fasses ço que és malvat ne enich. No  
Lv 19,19  19 »Guarde las mias leys. No  fasses ajustar carnalment la bístie tua ab 
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Ex 17,12  12 E las mans de Moysès éran  faxugues e passants, e prenguéran una  
Ex 23,32  devant vosaltres. 32 Tu no feràs  fe ab ells ni ab lurs déus; 33 ni no  
Lv 6,2  alguna comanda que li serà feta en  fe, e ell la haurà rebuda e ell robarà  
Ex 32,1  ’s quantre Aron e dix: –Leva’t e  fé’ns déus qui’ns vage devant, car no  
Ex 32,23 enclinat a mal; 23 e digueren-ma:  “Fé’ns déus qui’ns vàjan devant, car no  
Lv 24,14  Senyor Déu a Moysès 14 dient:  –Fé anar lo flastomador fora las  
Ex 15,14 e dolors tinguéran los stadans dels  felisteus. 15 Adonchs fóran torbats los  
Ex 23,31  de la Mar Roja entrò a la mar dels  felisteus, e del desert entrò al flum. E  
Ex 1,22  gitau-lo dins lo flum, e la  fembra stojau. 2,Tit Capítol sagon 1 Aprés 
Ex 2,7 de l’infant: –¿Vòs que apallem una  fembra habrea qui puscha nodrir l’infant? 
Ex 3,22 no axireu buyts, 22 mas demanarà la  fembra a sa veÿna e a sa hosta vaxells d’ 
Ex 11,2  que l’hom deman a son amich, e la  fembra a sa veÿna, vaxells de argent e d’ 
Ex 20,14 »No auciuràs. 14 »No hauràs afer ab  fembra que no sia ta muller. 15 »No  
Ex 21,4  e li parirà fills e fillas, la  fembra e los fills seran de son senyor, e  
Ex 21,22 hòmens sa barallaran e negun ferirà  fembra prenyada e que avortescha e s’  
Ex 21,22  dan com lo marit †e manera† de la  fembra e los àrbitres jutgeran. 23 E si  
Ex 21,29  e no l’haurà amagat e auciu hom o  fembra, lo bou serà mort ab pedres e lo  
Ex 22,16  havia logat. 16 »E si negú engana  fembra verge qui encara no sia sposada e  
Lv 12,5  de la purgació. 5 »E si infanterà  fembra, serà no nèdea per II setmanas,  
Lv 13,29  sichatricx és de foch. 29 »Hom ho  fembra en lo cap del qual o en la barba  
Lv 13,38  que l’home és nèdeu. 38 »Hom o  fembra en lo qual és la conna blancha, 39  
Lv 15,18  entrò al vespre. 17 [*] 18 E la  fembra ab qui haurà jagut levar-s’ha ab 
Lv 15,19  no nèdea entrò al vespre. 19 »E  fembra que de son temps haurà flux de  
Lv 15,32  e que són ensutsats per jaure ab  fembra, 33 e de aquellas qui han de lur  
Lv 18,19 sua vergonya mentre viurà. 19 »A la  fembra que haurà de ses mèstrues [*], no  
Lv 18,22 22 »Ab mascle no useràs a manera de  fembra, car gran abominació és. 23 E no  
Lv 18,23  ni t’ensutzeràs ab ella; ni la  fembra no s’acost a bístie ne’s mescla  
Lv 19,20  de II coses. 20 »Si hom jaurà ab  fembra carnalment en scampament de  
Lv 20,16  de mort, e la bèstie ociets. 16 »E  fembra que açò fassa de bèstie, abdosos  
Lv 20,18  la lur iniquitat. 18 »Qui jaurà ab  fembra qui ha de son temps e descobrirà la 
Lv 20,27  per ço que fósseu meus. 27 »Hom o  fembra qui serà encantador e haurà spirit  
Lv 21,7  sants. 7 »No prenguen per muller  fembra vil ni desvergonyada ni aquella que 
Lv 22,4 decórrega sperma axí com si geya ab  fembra, 5 ne tocharà nenguna reptília en  
Lv 24,10  10 »E veus que axí un fill de una  fembra de Yrrael, lo qual havia hagut de  
Lv 27,4 a la masura del santuari; 4 e si és  fembra, donerà’n XXX. 5 E si serà de V  
Lv 27,5  XX, lo mascle derà XX cicles, e la  fembra, X. 6 E si és de I mes tro a V  
Lv 27,6 anys, lo mascle derà V cicles, e la  fembra, III. 7 E de XXXX anys amunt, lo  
Lv 27,7  lo mascle derà XV cicles, e la  fembra, X. 8 E si seran pobres que no  
Lv 12,2  fills d’Irrael e digues a ells:  »Fembra que haurà consabut per sament, si  
Lv 15,25  lochs on ell dormirà ensutzerà. 25  »Fembra que per molts dies soferrà flux de 
Ex 12,37  prop de VIM hòmens a peu, menys de  fembras e d’infants, 38 e altre poble que 
Ex 35,22  [*]. 22 E los hòmens ab las  fembras donaren tot ço qui era a honor de  
Ex 35,25 de setim a veriables usos. 25 E las  fembras sàvias donaven ço que sabien:  
Ex 35,29 fort suau. 29 Tots los hòmens e las  fembras ab pensa humil oferían dons per ço 
Ex 38,8  aram ab son vas dels spills e las  fembras qui vetlaven a la porta del  
Lv 26,26  lo bastó del pa vostro axí que X  fembras seran en I forn coent los pans e  
Ex 2,9 -t’he ton loguer. E pres-lo la  fembre e nodrí l’infant; e quant fou gran 
Ex 21,28 si lo bou ab son corn ferirà home o  fembre [*], lo bou serà mort ab pedres e  
Ex 36,6  6 E manà Moysès cridar que home ne  fembre al sentuari no oferís en la obre. E 
Lv 12,7  lig de las †mèstrues† de mascle e  fembre. 8 E si no haurà poder que puga  



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

384 
 

Ex 1,19  19 E ellas responguéran: –Las  fembres habreas no són axí com las altres  
Lv 3,6 per pacifichament, sia mascle o sia  femella, aquell qui oferrà sia complit e  
Ex 29,14 la carn del vadell e lo cuyro e los  fems cremaràs defora totas las albergades, 
Lv 16,27  axí las pells com la carn e los  fems ensemps. 28 E qualquequal cremarà  
Lv 8,17 E lo cors e lo cuyro e la carn e la  femta cremà ab foch fora las albergades,  
Ex 1,18 -las e dix: –Què és assò que voleu  fer, que los infants stojau? 19 E ellas  
Ex 4,15  e mostrar-vos-he què deureu  fer. 16 Ell parlarà per tu al poble e serà 
Ex 4,17  aquesta verga en ta mà en què deus  fer los senyals. 18 E anà-sse’n Moysès  
Ex 5,7 7 –Vuymés no doneu palla al poble a  fer las teulas axí com primerament, mas  
Ex 5,16  no’ls dóna hom palla e no podem  fer tantas teulas com primer. Vet que  
Ex 7,16  al desert, e no ho volguist  fer tro ara. Capítol X 17 »Açò diu nostro  
Ex 8,18 18 E los encantadors volguéran-ho  fer axí ab lur encantament, que fóssan  
Ex 8,26  terra. 26 E dix Moysès: –No’s pot  fer axí; las horrezas dels egipcians  
Ex 9,2 que’m sacrifich. 2 E si no ho vols  fer, 3 la mia mà serà sobre los teus  
Ex 12,39  sots la cendra, car no’ls podien  fer levats, car los egipcians los  
Ex 12,48  48 E si negun palegrí vol passar e  fer la Pascha de nostro Senyor,  
Ex 14,11  desert? ¿Per què ho volguist axí  fer, que’ns traguessas de Egipte? 12 ¿No  
Ex 16,23 a nostro Senyor. Tot ço que haveu a  fer demà feu-ho vuy, e ço que deveu  
Ex 21,9  9 E si la sposa a son poble,  fer-li-ha segons la costuma d’ells;  
Ex 21,31  ço que hom li demanarà. 31 E si  fer en lo corn fill ni filla, haurà  
Ex 23,2  peccador. 2 No seguiràs companya a  fer mal, ne en juý a santència de molts  
Ex 25,8  per ornar e cose rehonable. 8 E  fer-m’has santuari e staré enmig d’  
Ex 25,9  tabernacle que jo t’amostraré de  fer e los vaxells en honor d’ell. »E axí  
Ex 30,3 com las parts entorn e los corns. E  fer-li-has corona aurèola engir 4 e II 
Ex 31,3  e d’enteniment e de saber per  fer tota obre 4 que hom pot pensar [*], d’ 
Ex 35,1  coses són que ha manades Déu  fer: 2 “VI dies fareu obre. Lo setèn die  
Ex 35,21  promíssias a nostro Senyor a  fer la obra de la tenda del testimoni [*]. 
Ex 35,28  lumenàries e aparellar ungüent per  fer timiama de olor fort suau. 29 Tots los 
Ex 35,32  [*], 32 a saber e pensar e a  fer obre en or e en argent e en aram, 33  
Ex 36,2  de grat havían ofert a la obre a  fer, 3 liurà’ls tots los dons dels fills  
Ex 39,40  vaxells no hy fallia que hom manà  fer a ministeri del tabernacle [*], 41 e  
Lv 3,11  e posar-l’han sobre lo foch, e  fer-n’han oferta a nostro Senyor. 12 »E 
Lv 3,16 -ho-ha en foch sobre l’altar e  fer-n’ha perfum de suau odor al Senyor  
Lv 4,7  corn de l’altar de la timiama per  fer gràcies al Senyor, qui és en lo  
Lv 4,35  sèu e fassa d’ell axí com se sol  fer del sèu del moltó que és sacrifichat  
Lv 5,10  oferrà en holocaust axí con solen  fer, e pregarà per ell lo sacerdot e per  
Lv 8,5  la paraula que nostro Senyor manà  fer. 6 E mantinent pres Aron e sos fills e 
Lv 12,8  II polls de colom, la un d’ells a  fer holocaust e l’altre per peccat, e  
Lv 14,35 35 vindrà aquell que serà de casa e  fer-ho-ha a saber al prevere e dirà:  
Lv 14,42  poble en loch inmunde, 42 e ferà  †fer altres parets† en lo loch de on són  
Lv 19,14  devant lo sech cose on se puga  fer mal, mas tembràs lo Senyor ton Déu,  
Lv 22,23 coha, mas a pagar los vots no podeu  fer. 24 Ab negun animal contret, aronsat o 
Lv 26,9  a glay. 9 E jo vos guardaré e  fer-vos-he créxer e moltiplicaré-us, 
Ex 21,18  si II hòmens se barellaran e la un  fér a l’altre ab pedra o ab puny, e  
Ex 9,4  ovellas pastilència fort gran, 4 e  ferà nostro Senyor maravella entre las  
Ex 10,11  que mal no’s penseu. 11 No’s  ferà axí, mas anau-hi los hòmens e  
Ex 14,13  grans coses de nostro Senyor que  ferà vuy, car los de Egipte qui ara veheu  
Ex 21,10  d’ells; 10 e si’n pren altre,  ferà las nossas a la massipa e no li  
Ex 21,26  o serventa e li trau l’ull e’l  ferà orp, tremetrà’l-na franch per l’  
Ex 27,16  16 E a l’intrant del palau  ferà hom tendes de XX colzos, de jacint e  
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Ex 30,33  †que hom era ara aytal e hom no’n  ferà aytal qui’n ferà serà strany e† serà 
Ex 30,33 aytal e hom no’n ferà aytal qui’n  ferà serà strany e† serà gitat de son  
Ex 30,38 nostro Senyor; 38 car aquell qui’n  ferà tal, per ço que us de aquella odor,  
Ex 31,14  no’l guarderà de mort morrà, qui  ferà en ell obre parirà la sua ànima del  
Ex 35,2  e repòs de nostro Senyor; qui  ferà obre en aquell die serà ocís. 3 E no  
Lv 2,16  las quals coses de la una pertida  ferà perfum lo prevere per remembransa de  
Lv 4,2 lo Senyor ha manat que no’s fassen  ferà qualsevolrà: 3 »E si lo prevera qui  
Lv 4,10  de sacrifici de passifichament com  ferà perfum dessobre l’altar de l’  
Lv 4,13 Yrrael se ignorave e per ignorància  ferà ço qui és quantre lo manament de Déu, 
Lv 5,17  »Ànima si peccarà per ignorància e  ferà una de las coses que nostro Senyor  
Lv 6,2  en alguna manera la negarà o li’n  ferà alguna calúmpnia, 3 o la li metrà en  
Lv 6,3  aquestas maneras o en una de totas  ferà contra aquell en las quals coses  
Lv 6,10  sa carn, e pendrà la cendra que  ferà lo foch e posarà aquella prop de l’  
Lv 14,19  E pregarà per aquell devant Déu e  ferà lo sacrifici per peccat, e adonchs  
Lv 14,40 plaga de lebrozia en las parets, 40  ferà [*] gitar aquelles fora la ciutat en  
Lv 14,41  en loch inmunde, 41 e la casa  ferà raura dedins pertot, e ferà gitar la  
Lv 14,41 la casa ferà raura dedins pertot, e  ferà gitar la raedura fore del poble en  
Lv 14,42  del poble en loch inmunde, 42 e  ferà †fer altres parets† en lo loch de on  
Lv 14,42  levades aquellas, e ab altre brach  ferà axelbar la terra de la casa. 43 E si  
Lv 16,7  per si e per la casa sua. 7 E  ferà star los II cabrits devant Déu a la  
Lv 16,16 e de lurs peccats, e segons tot açò  ferà en lo tabernacle del testimoni que és 
Lv 17,15 entrò al vespre. E aquesta orde los  ferà mundes, 16 car si no leverà la sua  
Lv 18,29 hi habitaven, 29 car tota ànima qui  ferà alguna de aquestas abominacions  
Lv 20,19  ton pare ne de ta mare, e qui açò  ferà las vergonyas de sa carn descobrirà,  
Lv 23,30  del ceu poble. 30 E qualquequal  ferà obre en aquell die, serà tallat de  
Lv 24,19  retrà animal per animal. 19 »E qui  ferà alguna màcula a alguns de sos  
Lv 24,20 dent per dent; aytal màcula com ell  ferà, aytal li cové sostenir. 21 »Si algú  
Lv 27,2  als fills d’Irrael: »Home que  ferà vot a Déu e obliguerà la sua ànima,  
Lv 27,14  stimació la Vª part. 14 »E si home  ferà vot de la sua casa que la  
Lv 27,16  la sament serà stimat lo preu: si  ferà sembrade de XXX muigs d’ordi, la  
Ex 22,18  de pendre. 18 »Aquells qui mal  feran no soferràs que visquen. 19 »E qui  
Ex 28,4  li streta, e sidarim e braguer. E  feran vestits sants a Aron, ton frare, e a 
Ex 1,17  E las madrines teméran a Déu e no  féran lo manament del rey de Egipte, mas  
Ex 7,10  intraren Moysès e Aron a Farahó, e  féran axí com nostro Senyor los havia  
Ex 7,20  vaxells de fust com de pedre. 20 E  féran Moysès e Aron axí com nostro Senyor  
Ex 7,22  en tota la terra de Egipte. 22 E  féran tot axí los encantadors dels  
Ex 8,7  tota la terra de Egipte. 7 E  féran-ho axí los encantadors per lur  
Ex 8,17  en tota la tera de Egipte.” 17 E  féran-ho axí; stès Aron la verga que  
Ex 11,10 terra de Egipte. 10 E Moysès e Aron  féran totas las maravellas qui són stades  
Ex 12,35  posaven-la sobre lo musclo. 35 E  féran los fills d’Irrael axí com nostro  
Ex 12,39 havían portada passada de Egipte, e  féran pans alizos sots la cendra, car no  
Ex 12,40  de axir [*]. 40 Lo star que  féran los fills de Yrrael en Egipte fóran  
Ex 14,4  los egipcians que jo sóm Senyor. E  féran-ho axí. 5 E féu hom a saber a  
Ex 16,17 qui stan en lo tabernacle [*]. 17 E  féran-ho axí los fills de Yrrael e  
Ex 16,24  alre stojau-ho tro al matí. 24 E  féran-ho axí com havia manat Moysès, e  
Ex 32,28  e son amich e son proÿsme.” 28 E  féran los fills de Leví segons la paraula  
Ex 36,8 oferit hi bastava e hy sobrava. 8 E  féran tots los savis de cor, a complir la  
Ex 39,20  axí com manà Déu a Moysès. 20 E  féran gonella de sobremuscle tota de  
Ex 39,25  axí com manà Déu a Moysès. 25 E  féran gonellas de bis de obra texida a  
Ex 39,29  axí com Déu manà a Moysès. 29 E  féran làmina de sant ornament, d’or fort  
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Ex 39,31  e del terrat del testimoni. E  féran los fills de Yrrael tot ço que Déu  
Lv 18,30  meus manaments e no fassau ço que  féran aquells qui fóran abans de  
Lv 24,23  aquell defora e alepidaren-lo. E  féran los fills d’Irrael axí com nostro  
Ex 17,3  quantre Moysès e dix: –Per què’ns  feras exir de Egipte? ¿Perquè auciessas a  
Ex 20,10  és dissapte del Senyor Déu teu; no  feràs neguna obre tu ni ton fill ni ta  
Ex 22,30 30 e de bous e de ovellas axí matex  feràs: VII dies sia ab sa mare, e al  
Ex 23,11  han las bísties del camp. E axí hu  feràs en la vinya e al teu olivar. 12 »VI  
Ex 23,24  los lurs déus ni los colràs, ni  feràs lus obras, abans las destruyràs e  
Ex 23,32  cessaré devant vosaltres. 32 Tu no  feràs fe ab ells ni ab lurs déus; 33 ni no 
Ex 25,11  l’has d’or bell dins e defora, e  feràs dessobre corona d’or entorn 12 e  
Ex 25,13  un costat, e II, en l’altre. 13 E  feràs forrallats de fust de setim, e  
Ex 25,18 mig, e d’ample I colzo e mig. 18 E  feràs II xerubins d’or de la una e de l’ 
Ex 25,23  per tu als fills d’Irrael. 23 »E  feràs taula del fust de setim, qui haurà  
Ex 25,24 deurar-la-has ab or molt pur. E  feràs entorn de aquella una orla d’or 25  
Ex 25,28  la taula. 28 E aquells forrellats  feràs del fust de setim e environar-los  
Ex 25,31  pans [*] devant mi tostemps. 31 »E  feràs canalobres d’or net, las branques  
Ex 25,37  martell stoserats d’or pur. 37 E  feràs VII crazolas sobre lo canalobre  
Ex 25,38  aquellas per quantrari. 38 E  feràs mochadors en què sían apagades; sien 
Ex 26,6  l’altre [*] se puguen adobar. 6 E  feràs L sercles o anells d’or ab los  
Ex 26,7 perquè un tabernacle se fasse. 7 »E  feràs XI cortines o sagues de salici per  
Ex 26,10  lo front del terrat †deble†. 10 E  feràs L bagues en la vora de una saga  
Ex 26,14  altre costat del tabernacle. 14 E  feràs un altre cubert de pells de moltons  
Ex 26,15 cobriment de pells de jasint. 15 »E  feràs taulas qui stiguen devant l’altar  
Ex 26,22  loch del tabernacle a sol ponent,  feràs VI taulas; 23 puxas altres VI qui  
Ex 26,26  hom posar als angles. 25 [*] 26 »E  feràs forellats del fust de setim V, per  
Ex 26,31  a tu al munt és demostrat. 31 »E  feràs vela de jassint e de porpre e de  
Ex 26,36  starà de la part d’aguiló. 36 »E  feràs tenda a l’intrant del tabernacle,  
Ex 27,1  de aram. 27,Tit Capítol XXXII 1 »E  feràs l’altar de fust de setim, qui haurà 
Ex 27,3  2 [*] e cobriràs-lo de aram. 3 E  feràs dejús d’ell calderas per rebre la  
Ex 27,3  cors† a ressabiments dels fochs, e  feràs tots los vaxells d’aram; 4 e una  
Ex 27,6  la grazala enmig de l’altar. 6 E  feràs dos forrellats en l’altar, de fust  
Ex 27,9  és a tu en lo munt amostrat. 9 »E  feràs lo palau del tabernacle ves migjorn, 
Ex 27,19  en tots los uzos e sirmònies; e  feràs de aram los forrellats d’ell axí  
Ex 28,13  altre costat per ramembransa. 13 E  feràs [*] 14 II cadenas d’or molt pur qui 
Ex 28,15  la una ab l’altre [*]. 15 »E  feràs lo recional del judici ab obra  
Ex 28,22  XII noms, per los XII trips. 22 E  feràs en lo recional cadenas qui s’  
Ex 28,31 nostro Senyor per tots temps. 31 »E  feràs gonella de sobremuscle tota de  
Ex 28,33  perquè no’s rompen tantost. 33 E  feràs dejús al peu de aquella gonella,  
Ex 28,35  sia d’or e la magrane [*]. 35 E  feràs vestir Aron en lo ofici del  
Ex 28,36  nostro Senyor e no muyra. 36 »E  feràs una launa d’or fort bell, en què  
Ex 28,39  »E strenyaràs la gonella de bis, e  feràs tiara de bis, e braguer de obra  
Ex 28,42  e fassen sacerdoci [*]. 42 E  feràs bregués de li per ço que cobren la  
Ex 29,1  29,Tit Capítol XXXIIII 1 »Mas açò  feràs quant sían sagrats en sacerdots:  
Ex 29,2  ous†, e crespells alizos ab oli; e  feràs tot açò de forment. 3 E posar-ho- 
Ex 29,35  són. 35 »Ço que t’he manat  feràs sobre Aron e sos fills. VII dies  
Ex 29,38  serà santificat. 38 »Açò és què  feràs en l’altar: II anyells cascun die,  
Ex 30,1  d’ells. 30,Tit Capítol XXXV 1 »E  feràs altar a sacrificar la timiama, dels  
Ex 30,5  5 E aquells forrellats de satim  feràs e’ls deureràs. 6 E poseràs l’altar 
Ex 30,25  e oli de olives una masura. 25 E  feràs oli sant de unció e ungüent compost, 
Ex 30,35  luent, tot serà de agual pes, 35 e  feràs timiama composta de ungüent mesclat  
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Ex 34,17  no ensutzen tos fills. 17 »No  feràs déus fuzos en foch. 18 »Guardaràs la 
Ex 34,22  22 »La festa de las Setmanas ma  feràs en las promíssias de la tua messa de 
Lv 19,9  ànima perirà de son poble. 9 »Com  feràs messes ne segaràs la tua terra, no  
Lv 19,11 Jo sóm lo Senyor Déu vostro. 11 »No  feràs furt. No mentiràs a negú. No engans  
Lv 19,13  teu Déu, car jo sóm Senyor. 13 »No  feràs calúmpnia a ton proÿsme ni no  
Lv 25,9  ensemps fan XXXXVIIIIº anys, 9 e  feràs cornar la botzina en lo setèn mes,  
Lv 25,14  tothom en las possacions. 14 E com  feràs venda a qualsevulla de tos ciutadans 
Ex 30,18  nostro Senyor a Moysès e dix: 18  –Feràs un bací de aram ab son fonament per 
Ex 8,10  E ell dix: –Segons la tua paraula  feré, per ço que sàpies que negú no és axí 
Ex 8,22  de diversos linatges [*]. 22 E  feré aquell die maravellas en la terra de  
Ex 34,10 covinensa así que tots ho veuran, e  feré senyals que may no foren vists sobre  
Lv 26,31 vostres ciutats tornaré en desert e  feré desert lo vostro santuari axí que no  
Ex 24,7 lo poble, e ells diguéran: –Tot açò  ferem que nostro Senyor ha parlat, e serem 
Ex 5,16  servents teus som; ¿per què’ns  feren a tort los majorsdòmens? 17 E ell  
Ex 7,11  los savis e los encantadors, e  feren ells per encantaments uns e altres  
Ex 12,50  [*] lo strany laurador [*]. 50 E  feren tots los fills d’Irrael axí com  
Ex 39,15 noms dels fills de Yrrael [*]. 15 E  feren en lo reonal cadenetas qui s’  
Lv 26,40  de lurs mals per la falcia que  feren a mi e per ço car anaren contre mi.  
Ex 5,18  obrau, que no us darà hom palla, e  fereu tantas teulas com solíau. 19 E com  
Ex 12,16  die serà honrat axí matex; e no  fereu en ells res de obra fora ço que tany 
Ex 25,9 los vaxells en honor d’ell. »E axí  fereu 10 aquella archa: del fust de setim  
Ex 30,32  segons la sua composició no’n  fereu altre, car santificat és e sant serà 
Ex 2,11  ells. E viu un baró de Egipte qui  ferí un dels hebreus sos frares; 12 e com  
Ex 2,12 ça e là e vis que no hy havia negú,  ferí lo egipcià e ocís-lo e amagà’l en  
Ex 7,20  los havia manat, e levà sa verga e  ferí l’aygüe del flum devant Farahó e sos 
Ex 8,17 Aron la verga que tenia en la mà, e  ferí la pols de la terra, e foren fets los 
Ex 9,25  24 e foch queya ensemps [*], 25 e  ferí la pedra [*] tot ço que trobà en los  
Ex 12,27 las cases [*] de Yrrael en Egipte e  ferí los egipcians e salvà las nostras  
Ex 12,29  primers fills en terra de Egipte  ferí nostro Senyor, del primer fill de  
Ex 32,35 d’ells al die de la venjansa. 35 E  ferí nostro Senyor Déu lo poble per lo  
Ex 2,13 e dix a la un qui feya tort per què  feria son proÿsme. 14 E ell respòs: –Qui  
Ex 12,23  passarà la porta e no lexarà lo  feridor entrar en vostras casas ne nafrar. 
Ex 21,19  bastó i’s leu, no n’haurà mal lo  feridor, emperò que ell pach e que reta  
Ex 21,36  mort. 36 E si sabia que lo bou fos  feridor ab corn e no’l guarda son senyor, 
Ex 22,2  trobat, e prenga nafre e mort, lo  feridor no haurà pena; 3 e si ho fa pus  
Ex 5,14  quant hom vos dava palla! 14 E  ferien lo poble [*] e dèyan: –Per què no  
Lv 23,34  die de aquest mes cetè seran las  fèries dels Tabernacles per VII dies a  
Ex 21,29  29 E si lo bou haurà acostumat de  ferir, d’hir o de l’altre ensà, e han  
Ex 12,23  23 car passarà nostro Senyor e  ferirà los egipcians; e com veurà la sanch 
Ex 21,12 axirà de grat sens haver. 12 »E qui  ferirà home que’l vulla auciure, muyra.  
Ex 21,15  lo arrencaràs e morrà. 15 E qui  ferirà son pare o sa mare, muyra de mort.  
Ex 21,20 aquell temps hauria feta. 20 »E qui  ferirà son servent o sa serventa ab verga  
Ex 21,22 si los hòmens sa barallaran e negun  ferirà fembra prenyada e que avortescha e  
Ex 21,28  28 »E si lo bou ab son corn  ferirà home o fembre [*], lo bou serà mort 
Lv 24,21  algú matarà bístie, smen-la; qui  ferirà home, sia ponit. 22 »Agual judici  
Ex 17,6 allí devant tu la pedra de Horep, e  feriràs sobre la pedra e axirà’n aygüe  
Ex 12,12  sobre la terra de Egipte [*], e  feriré tots los primers fills en terra de  
Ex 12,13  plaga qui us destroescha quant  feriré la terra de Egipte. 14 E haureu  
Lv 26,24  24 jo iré contre vosaltres e  feriré-us per VII vegades per los  
Ex 17,5  fills de Yrrael, e la verga ab què  ferist lo flum porta en ta mà, e vé-te  
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Ex 30,6  del testimoni penjant, devant lo  feristol qui és cubert a on te parlaré. 7  
Ex 31,7  e la archa del testimoni e lo  feristol qui sobre ella és, e tots los  
Ex 21,19 pach e que reta las despesas que lo  ferit hauria fetas e la obra que en aquell 
Ex 15,17  munt de la tua haretat, en lo teu  ferm statge en què has obrat, lo teu  
Ex 26,5  la cortina en cascuna part així  fermades que baga quantra baga vinguen de  
Lv 26,25  spasa brundent tallant lo meu  fermament. E com fugireu en las ciutats,  
Lv 26,45  45 E remembrar-m’he del meu  fermament primer, com aduguí a ells de  
Lv 17,10  vosaltres, si menjarà sanch, jo  fermaré la mia faç quantre la ànima de  
Lv 26,9 -he créxer e moltiplicaré-us, e  fermaré ma covinensa ab vosaltres, 10 e  
Ex 15,17  lo teu santuari, Senyor, que  fermaren las tues mans. 18 Nostro Senyor  
Lv 26,13  del vostro jou e maní-vos ab  fermatat. 14 »Per la qual cose, si  
Ex 26,11  ajustar ab l’altre [*]. 11 L  fermays o botons de matall ab los quals  
Ex 21,26  blavura per blavura. 26 »E si  ferrà negú son servent o serventa e li  
Lv 24,17  de nostro Senyor, muyre. 17 »E qui  ferrà e ociurà home, muyre de mort; 18 e  
Lv 1,17  suas axellas, e no las tallarà ab  ferro ne pertirà, e sacrificar-l’ha  
Lv 26,19  a vosaltres cel dur desobre com a  ferro e la terra d’aram, 20 e tornerà a  
Lv 11,35 vullas que sia forn, vullas que sia  ferros de III peus, sia destrovit e seran  
Ex 4,21 las maravellas que jo posí en ta mà  fes devant Farahó. E jo endureyré lo seu  
Ex 25,40  I quintar d’or molt net. 40 [*] e  fes segons lo axemplar que a tu en lo munt 
Ex 32,14  E fou apagat nostro Senyor que no  fes tot lo mal que havia parlat quantre lo 
Lv 11,4  e haurà ungle, mas no serà  fesa, axí com lo camell e d’altres, no  
Lv 11,5 conill, que remuga e no ha la ungle  fesa, és no nèdeu. 6 »E la lebra atrecí,  
Lv 11,6 la lebra atrecí, [*] no ha la ungle  fesa. 7 »E lo porch, que ha la ungle fesa, 
Lv 11,7  7 »E lo porch, que ha la ungle  fesa, no remuga. 8 »Las carns de aquells  
Ex 1,10  massa, e si’s defèn quantre nós  féssam batalla quantre nostros enamichs e  
Ex 35,29 pensa humil oferían dons per ço que  féssan les obres que Déu havia manadas per 
Lv 26,1  1 »Jo sóm lo Senyor Déu vostro. No  fessau a vosaltres ýdolas ni  
Ex 10,9  e ab nostre bestiar irem, car és  festa del Senyor Déu nostre. 10 E respòs  
Ex 12,16  die serà sant e honrat de gran  festa; lo VIIèn die serà honrat axí matex; 
Ex 23,14 14 »III vegades cascun any ma fareu  festa. 15 »Guardareu la festa del pa alís; 
Ex 23,15  ma fareu festa. 15 »Guardareu la  festa del pa alís; [*] axí com vos maní al 
Ex 23,16 no aparràs devant mi buyt. 16 »E la  festa del mes de la tua obra primera que  
Ex 23,16 primera que salveràs al camp. »E la  festa primera a la axida de l’any, quant  
Ex 23,18  ne romandrà lo grex de la tua  festa tro al matí. 19 E las promíssias  
Ex 32,5  en alta veu e dix: –Gran és la  festa de nostro Senyor. 6 E ells levaren- 
Ex 34,18  fuzos en foch. 18 »Guardaràs la  festa dels pans alizos; per VII dies menge 
Ex 34,22  de arar e de segar staràs. 22 »La  festa de las Setmanas ma feràs en las  
Ex 34,22  de la tua messa de forment, e la  festa com totas coses sa amàgan e torna lo 
Ex 34,25  al matí dels sacrificis de la  festa de Pascha. 26 »Las promíssias dels  
Lv 23,39  de la vostre terra, festivareu la  festa de nostro Senyor per VII dies. Lo  
Lv 23,42  en las cabanes e colreu la  festa per VII dies, e tot linatge qui és  
Lv 23,2  fills d’Irrael: »Aquestas són las  festas de Déu las quals apellareu santas:  
Lv 23,4  habitacions. 4 »E aquestas són las  festas del Senyor santas las quals deveu  
Lv 23,37  en aquell. 37 »Aquestas són las  festas del Senyor las quals apellareu  
Lv 23,21  aquell. 21 E apellareu aquell die  festevitat santa; neguna obre servil no  
Lv 23,39 tots los fruyts de la vostre terra,  festivareu la festa de nostro Senyor per  
Lv 23,27  setè serà die de perdonansa e de  festivitat, e serà apellat sant, e  
Lv 23,35  35 »Lo die primer serà apellat  festivitat e santedat, e no fareu neguna  
Ex 5,21 e jutge vós, ço que vosaltres haveu  fet pudir la olor e la pudor nostra devant 
Ex 12,30  e tota la terra de Egipte, e fou  fet gran crit en Egipte, car no hy havia  
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Ex 15,1  Senyor: [*] gloriosament és gran  fet; lo cavall e lo pujador gità en la  
Ex 15,2 la mia laor és nostro Senyor, e és  fet a mi en salut. Aquest és mon Déu e  
Ex 15,21 nostro Senyor, car gloriosament és  fet gran; lo cavall e lo pujador gità en  
Ex 16,13 sóm lo Senyor Déu vostre.” 13 E fou  fet vespre, e vinguéran tantas de guatles  
Ex 18,1  sogre de Moysès, tot ço que havia  fet nostro Senyor a Moysès e a Yrrael son  
Ex 18,8  a son sogre tot ço que Déu havia  fet [*] als egipcians per amor de Yrrael,  
Ex 19,4  4 “Vosaltres haveu vist què ha Déu  fet als egipcians, com vos he aportats  
Ex 22,6  retran lo dan que lo foch haurà  fet. 7 »E si negú comana haver a son amich 
Ex 26,1  XXXI 1 »Lo tabernacle axí serà  fet: X cortinas de bis retort, e jacint e  
Ex 27,20  aporten oli de olives pur, que sia  fet a molí, per ço que crem làntie  
Ex 32,8  carrera que tu’ls mostrist, e han  fet un vadell d’or fus al foch e l’han  
Ex 32,30  Moysès al poble: –Vosaltres haveu  fet gran peccat. Pujaré a nostro Senyor e  
Ex 32,31  aquest poble que ha peccat e han  fet déu d’or, que tu los perdons aquest  
Ex 36,13  ances de las cortines e que’n fos  fet un tabernacle. 14 E féu XI sagues de  
Ex 36,18  ’s lessàs lo terrat e que’n fos  fet un mantell de totas las sagas. 19 E  
Lv 10,17  17 –Per què no menjau lo sacrifici  fet per peccat en lo loch sant? Car sant  
Lv 16,11  en lo desert. 11 »E com açò serà  fet, ofira lo toro e prech per si e per la 
Lv 24,8 muderàs aquell devant Déu, e açò és  fet manament als fills d’Irrael en fur  
Lv 24,12  sabéssan què manaria Déu que fos  fet d’ell. 13 E parlà nostro Senyor Déu a 
Lv 24,19 de sos ciutadans, axí com ell haurà  fet a ell sia fet: 20 Trenchadura per  
Lv 24,19  axí com ell haurà fet a ell sia  fet: 20 Trenchadura per trenchadura, ull  
Lv 27,9  doneran. 9 »E qualquequal haurà  fet vot al Senyor de bístie que pugue éser 
Ex 2,24 rembrà’s de la covinensa que havia  feta ab Abraam e ab Ysach e ab Jacob, 25 e 
Ex 8,12  promesa de las granotas que havia  feta a Farahó. 13 E féu nostro Senyor  
Ex 14,31  mar e la gran plaga que havia Déu  feta quantre ells, e temé lo poble a Déu e 
Ex 21,19  la obra que en aquell temps hauria  feta. 20 »E qui ferirà son servent o sa  
Lv 6,2  proÿsme alguna comanda que li serà  feta en fe, e ell la haurà rebuda e ell  
Lv 13,48 o serta pell o qualque cose que sia  feta de la pell, 49 si de blancha o roge  
Lv 14,36  en aquella, per ço que tota no sia  feta inmunde de la cose que en la casa és, 
Lv 16,21 los peccats de aquells. E com haurà  feta la pregària sobre lo cap de aquell,  
Lv 23,8  sant, e neguna obra servil no serà  feta en ell. Capítol XXIII 9 E parlà  
Ex 9,10  scampà-la Moysès al cel, e foren  fetas nafres e vexigues en las gents e en  
Ex 10,22  Moysès la sua mà al cel, e fóran  fetas tenebres en tota la terra de Egipte, 
Ex 21,19  las despesas que lo ferit hauria  fetas e la obra que en aquell temps hauria 
Ex 25,38  en què sían apagades; sien  fetas d’or molt pur. 39 Tot lo pes del  
Ex 26,17  de la taula II encastadures sían  fetas ab què s’ajust la una taula ab l’  
Ex 32,16  de la una part e de l’altre, 16  fetas de la mà de Déu, e la scriptura de  
Ex 29,22 qui cobre los budells, e la ret del  fetge e II ronyons, e lo grex qui és sobre 
Lv 1,8  lo cap e tot ço qui s’acosta al  fetge, 9 los budells e los peus levats ab  
Lv 1,12  lo cap e tot ço qui s’acosta al  fetge, e posar-ho-han sobre la lenya  
Lv 3,15  vidals, 15 e los II lombles ab lo  fetge, qui és sobre aquells prop de la  
Lv 4,9 la tela [*] prop de la ylada, e del  fetge, e totas coses, 10 axí com de  
Lv 7,4 demunt ells, e la tela e aquell del  fetge [*], 5 e fassa lo sacerdot perfum  
Lv 8,16 era sobre las entràmanes e sobre lo  fetge e sobre los ronyons [*] pres Moysès  
Lv 9,10  lo sèu e los ronyons e la part del  fetge que són per lo peccat perfumà sobre  
Lv 9,19  ronyons ab lo sèu e la ratella del  fetge 20 posaren sobre los pits; e com  
Ex 8,17 e ferí la pols de la terra, e foren  fets los moscallons en los hòmens e en las 
Ex 10,2  he opremuts los egipcians i he  fets los meus senyals en ells, e sapiau  
Ex 15,16  por en granesa del teu bras. Sían  fets que no’s puguen moura com pedra, tro 
Ex 18,9  de tots los béns que Déu havia  fets a Yrrael, per ço car lo havia tret de 
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Ex 38,27  penja lo vel. 27 E los vazos fóran  fets de C [*], cascú de un besant. 28 E de 
Lv 7,12  d’oli, e crespells de cèmola  fets ab oli per agual mesclament, 13 e  
Lv 8,34  34 axí com en aquests presents  fets és, per ço que cumplau vostro  
Ex 5,5  més irà més crexerà, si no’ls  feu maltraura. 6 E manà aquell die a sos  
Ex 16,23 Senyor. Tot ço que haveu a fer demà  feu-ho vuy, e ço que deveu cuynar demà  
Lv 18,28 semblantment no us rasa o us git si  feu semblants coses, axí com he rases las  
Lv 19,37  e tots los universos juýs e  feu aquells. Jo sóm lo Senyor Déu vostro.  
Lv 20,8  8 »Guardau los meus manaments e  feu aquells, car jo sóm lo Senyor Déu qui  
Lv 20,22  las mias ligs e los meus juýs e  feu aquells per ço que no us avorrescha la 
Lv 18,4  ni en lurs costums no aneu. 4  Feu los meus judicis e servau los meus  
Lv 25,18 car jo sóm lo Senyor Déu vostre. 18  »Feu los meus manaments e guardau los meus 
Ex 4,11  11 E dix nostro Senyor: –Qui  féu la bocha de l’hom, ni qui fabregà lo  
Ex 4,30  Senyor havia ditas a Moysès e  féu senyals devant lo poble. 31 [*] e  
Ex 7,6  de Yrrael del mig d’ells. 6 E  féu Moysès e Aron axí com nostro Senyor  
Ex 8,13  que havia feta a Farahó. 13 E  féu nostro Senyor segons la paraula de  
Ex 8,31  e pregà nostro Senyor. 31 E ell  féu segons la sua paraula, e tolch las  
Ex 9,20  qui tembrà Déu o la paraula de Déu  féu fugir los seus servents e lo bestiar  
Ex 9,23  e pedre en la terra de Egipte, e  féu ploura nostro Senyor pedre sobre terra 
Ex 13,8 aquell die e diràs: “Açò és què’ns  féu nostro Senyor quant isquem de Egipte.” 
Ex 14,5  sóm Senyor. E féran-ho axí. 5 E  féu hom a saber a Farahó que lo poble era  
Ex 14,21  mar, depertí-la nostro Senyor e  féu gran vent cremant tota la nit, e tornà 
Ex 17,6  ’n aygüe que beurà lo poble. E  féu-ho Moysès axí devant los vells de  
Ex 17,10  la verga de Déu en la mia mà. 10 E  féu Josuè axí com a ell havia manat Moysès 
Ex 18,24  24 E quant açò hach oÿt Moysès,  féu tot ço que ell havia manat, 25 e trià  
Ex 19,9  e que creguen a tu per tostemps. E  féu a saber Moysès las paraulas del poble  
Ex 20,11  dins tas portas, 11 car en VI dies  féu nostro Senyor lo cel e la terra e la  
Ex 24,8  és la sanch de la covinensa que  féu Déu ab vosaltres sobre totas las tuas  
Ex 31,17  entre mi e ells, car en VI dies  féu Déu lo cel e la terra e lo setèn die  
Ex 32,3  fillas e aportau-los-ma. 3 E  féu lo poble ço que ell dix, e aportaren  
Ex 32,4  formà-ho a obre de fondre e  féu-na un vadell. E digué lo poble: –O  
Ex 32,21 de Yrrael. 21 E dix a Aron: –Què’t  féu aquest poble, que amanasses sobre ells 
Ex 32,35  poble per lo peccat del vadell que  féu Aron. 33,Tit Capítol XXXVIIIIº 1 Parlà 
Ex 36,11  altres V la una a l’altre. 11 E  féu ances de jacint en la vora de la una  
Ex 36,13 si la una a l’altre [*]. 13 E Aron  féu L cercles d’or que s’agafassen ab  
Ex 36,14  que’n fos fet un tabernacle. 14 E  féu XI sagues de pèlls de cabre e cobrí lo 
Ex 36,17  V dejús e altres V demunt. 17 E  féu L ances en la vora [*] de la altre  
Ex 36,19 un mantell de totas las sagas. 19 E  féu lo cobertor del tabernacle de pells de 
Ex 36,20  e altre cobriment de jacint. 20 E  féu las taulas [*] de fust de setim; 21 e  
Ex 36,22  una se ajustàs ab l’altre; axí ho  féu en totas las taulas del tabernacle. 23 
Ex 36,25 tabernacle qui guardava ves aguiló,  féu XX taulas 26 ab XXXX vazos d’argent,  
Ex 36,27 del tabernacle qui guarda a la mar,  féu VI taulas 28 e II vazos per cascuna  
Ex 36,29  venían en un ajustament. Axí ho  féu per cascuna part per los angles, 30  
Ex 36,31  II vazos per cascuna taula. 31 E  féu forrellats de fust de setim, V a tenir 
Ex 36,33 part de ponent quantre la mar. 33 E  féu un altre forrellat qui vingués per mig 
Ex 36,34  34 e deurà aquells forrellats, e  féu los vazos seus d’argent, e féu los  
Ex 36,34  e féu los vazos seus d’argent, e  féu los cercles d’or per ço que pogués  
Ex 36,35  e cobrí’ls de làminas d’or. 35 E  féu vela de jacint e de porpre e vermelló  
Ex 36,36  setim, e deurà-las ab los caps e  féu los vazos d’elles d’argent. 37 E féu 
Ex 36,37  los vazos d’elles d’argent. 37 E  féu tenda a l’entrant del tabernacle, de  
Ex 36,38  ab V caps que cobrí d’or, e  féu-na V vazos d’aquellas de aram.  
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Ex 37,1 de aram. 37,Tit Capítol XXXXIII 1 E  féu Bezelael archa del fust de setim, e  
Ex 37,4 a la un costat e II a l’altre. 4 E  féu forrellats de setim, e cobrí’ls d’  
Ex 37,6 de l’archa per aportar a ella. 6 E  féu oracle d’or fort bell, de II colzos e 
Ex 37,10  e guardaven la un a l’altre. 10 E  féu taula de fust de satim, de II colzos  
Ex 37,11  e environà-la de or fort bell, e  féu-li làbit d’or engir 12 [*] de làbit 
Ex 37,13 [*] de làbit corona [*] d’or. 13 E  féu-hi IIII †colones† d’or, e posà-  
Ex 37,15 que la taula se pogués portar, 15 e  féu en aquellas forrellats del fust de  
Ex 37,17  què hom ofer los sacrificis. 17 E  féu canalobre d’or molt pur [*], e del  
Ex 37,25 canalobre ab tots sos vexells. 25 E  féu altar de timiama [*], de IIII colzos  
Ex 37,27  ab graella [*] e ab corns. 27 E  féu-li corona d’or engir, e II anells  
Ex 37,28  portar. 28 E aquells forrellats  féu del fust de setim, e cobrí’ls de  
Ex 37,29  e cobrí’ls de launes d’or. 29 E  féu oli de santifichació dels ungüents de  
Ex 38,1  38,Tit Capítol XXXXIIII 1 E  féu altar de holocaust de fust de setim,  
Ex 38,4  4 e grasellas a manera de ret  féu de aram, e sots ella havia [*], 5  
Ex 38,6 a metra dins rodellas a portar. 6 E  féu-los de fust de setim, e cobrí’ls de 
Ex 38,8 era spes mas cavat de dins [*]. 8 E  féu lo bací d’aram ab son vas dels spills 
Ex 38,9  a la porta del tabernacle. 9 E  féu palau envés migdie en què havia tendas 
Ex 38,18 d’argent, 18 e a l’entrant d’ell  féu tenda [*] de jacint e de porpre e de  
Ex 38,26  C besants d’argent de què hom  féu los vazos del santuari e la entrada a  
Ex 38,28  de un besant. 28 E de MDCCLXXV  féu los caps de las colonas e vestí-los  
Ex 38,30  e CCCC sicles, 30 de què hom  féu los vazos a l’intrant del tabernacle  
Ex 39,1  e de porpre e de vermelló e de bis  féu vestiduras de què’s vestís Aron quant 
Ex 39,2  manà nostro Senyor a Moysès. 2 E  féu sobremuscle d’or e de jacint e [*] de 
Ex 39,3  de bis retort 3 de obra polida, e  féu cordes d’or e pertí-las en fils per 
Ex 39,6  manat nostro Senyor a Moysès. 6 E  féu II pedres uniquines e stretas i  
Ex 39,8  axí com ho manà Déu a Moysès. 8 E  féu reonal de obra polida segons la obra  
Ex 40,14  en lur sacerdoci perdurable. 14 E  féu Moysès tot ço que havia manat nostro  
Lv 4,20  20 E face axí d’aquest vadell com  féu del primer; e preguen per ells los  
Lv 5,18 qual ador per ell, car no sabent ho  féu, e serà perdonat a ell, 19 car per  
Lv 9,16  16 E sacrificà lo holocaust e  féu-ho per son dret. 17 E sacrifichà la  
Lv 9,17  e omplí sa palma d’ella e  féu-na perfum sobre la ara estés lo  
Lv 16,34 aquells una vegada en l’any. E ell  féu axí com manà nostro Senyor Déu a  
Lv 27,15  serà venuda. 15 E si aquell qui  féu lo vot volrà rembre aquella, donerà la 
Ex 2,13  ’s barellaven, e dix a la un qui  feya tort per què feria son proÿsme. 14 E  
Ex 18,14  ho hach vist son sogre, ço que  feya en lo poble dix: –Què és açò que fas  
Ex 39,24  de què anava lo bisbe ornat quant  feya son ministeri, axí com manà Déu a  
Ex 5,8 8 A manera de las teulas que primer  fèyan posareu sobre ells, e no’ls na  
Ex 5,13 obra tots dies axí complidament com  fèyau quant hom vos dava palla! 14 E  
Ex 15,16  tro que aquest teu poble, Senyor,  ffassa Pascha [*]. 17 Tu los amanaràs  
Lv 25,19  entrò a sadollament, e stareu ab  fiansa sobre ella. 20 E si vosaltres  
Ex 19,2 e albergaren en aquell loch, e aquí  fichà Yrrael sas tendas de la regió del  
Lv 19,28  ni no fareu a vosaltres algunes  figures [*]. Jo sóm Senyor. 29 »No metràs  
Ex 13,17  amanà’ls Moysès de la terra dels  filisteus qui és prop, car cuydave’s que  
Ex 2,2  linatge, 2 qui consabé e parí un  fill. E viu-lo fort bell, e amagà’l III 
Ex 2,22  per muller, 22 e parí-li un  fill, e apellà’l Gersan e dix: «Strany  
Ex 4,22  E diràs [*]: “Açò diu Déu: Lo meu  fill primer Yrrael és. 23 Jo lex a mon  
Ex 4,23  primer Yrrael és. 23 Jo lex a mon  fill que’m servescha, e no’l volguist  
Ex 4,23 volguist lexar anar; jo alciuré ton  fill primer.” 24 E com ell fos en la  
Ex 4,25  una pedra aguda e sirconcís son  fill, e tochà sos peus e dix: «Tu est ab  
Ex 6,15  e Jamahod e Sasín e Saer e Saül,  fill de Cana. Aquest és lo linatge de  
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Ex 6,25  dels coritans. 25 E Aletzar,  fill de Aron, pres muller de las fillas de 
Ex 11,5  en terra de Egipte, del primer  fill de Farahó qui seu en la sua cadira,  
Ex 11,5 seu en la sua cadira, tro al primer  fill de la sua sirventa qui és en la mola, 
Ex 12,29  ferí nostro Senyor, del primer  fill de Farahó qui seya en la sua cadira,  
Ex 12,29  en la sua cadira, fins al primer  fill de la cativa qui era en lo càrcer, e  
Ex 13,8  tos térmans. 8 E comptaràs a ton  fill aquell die e diràs: “Açò és què’ns  
Ex 13,13  a nostro Senyor. 13 Lo primer  fill de l’aze rembràs per ovella, e si no 
Ex 13,13  auciuràs-lo tot; e lo primer  fill de l’home de tos fills rembràs ab  
Ex 13,14 ab preu. 14 E quant ta demanarà ton  fill, demà o l’altre, e dirà: “Què és  
Ex 13,15 volia lexar, ocís nostro Senyor son  fill primer en terra de Egipte, del fill  
Ex 13,15 fill primer en terra de Egipte, del  fill primer de l’hom tro al primer fill  
Ex 13,15 fill primer de l’hom tro al primer  fill de las bísties, e per ço sacrifich a  
Ex 20,10 teu; no feràs neguna obre tu ni ton  fill ni ta filla ni ton servent ni ta  
Ex 21,31 li demanarà. 31 E si fer en lo corn  fill ni filla, haurà semblant centènsia.  
Ex 23,12 ço que rapòs ton bou e ton aze e lo  fill de ta serventa e l’estrany. 13 »Tot  
Ex 31,2 2 –Jo he apellat del nom de Beel lo  fill de Urí, qui fou fill de Hur, del trip 
Ex 31,2 nom de Beel lo fill de Urí, qui fou  fill de Hur, del trip de Judà, 3 e he’l  
Ex 31,6  6 E dóna-li per companyó Goliab,  fill de Abisament, del trip de Dan, e ell  
Ex 32,29  mans a nostro Senyor, cascú en son  fill e en son frare, per ço que us sia  
Ex 33,11  albergades, lo seu servent Josuè,  fill de Nuu, infant, no’s partia de la  
Ex 34,20  de ovellas meu serà. 20 Lo primer  fill de l’aze rembràs ab ovella, e si no  
Ex 34,20  preu per ell, serà ocís. Lo primer  fill de tos rembràs, e no aparràs buyt  
Ex 35,30 del nom de Bersabè [*] Urí, qui fou  fill de Hur, del trip de Judà, 31 e ha’l  
Ex 35,34  lo seu cor tot lo saber a Holiap,  fill de Sisament, del trip de Dan. 35  
Ex 38,21  dels diaques per mà de Ytamar,  fill del sacerdot Aron, 22 los quals  
Ex 38,22  Aron, 22 los quals Bezelael,  fill de Urí, qui fou fill de Hur, del trip 
Ex 38,22  Bezelael, fill de Urí, qui fou  fill de Hur, del trip de Judà, havia  
Ex 38,23 ho manà, 23 ab son companyó Haliap,  fill de Sizamach, del trip de Dan, e ell  
Lv 9,2  e dix a Aron: 2 –Pren I vadell  fill de bou per peccat e I ariet en  
Lv 12,6  dies de la sua purifichació, per  fill o per filla, portarà I anyell d’un  
Lv 18,15  de ta nora, car muller és de ton  fill, ne no descobriràs la sua vergonya.  
Lv 21,2  propis, ço és, sobre pare e mare e  fill e filla e frare 3 e sor verge que no  
Lv 24,10  dret. 10 »E veus que axí un  fill de una fembra de Yrrael, lo qual  
Ex 2,5  ’s aquesta cose. 5 E devallava la  filla de Farahó per ço que’s levàs al  
Ex 2,9  apellà sa mare. 9 A la qual dix la  filla de Farahó: –Prin aquest infant e  
Ex 2,9  e quant fou gran liurà’l a la  filla de Farahó, 10 e ella afià’l e  
Ex 2,21  que staria ab ell. E pres Sephorà,  filla del sacerdot, per muller, 22 e parí  
Ex 6,23  23 E pres Aron muller Elizàbech  filla de Aminadap, sor de Vaason, que li  
Ex 20,10  neguna obre tu ni ton fill ni ta  filla ni ton servent ni ta serventa ni la  
Ex 21,7  per tostemps. 7 »Si algú ven sa  filla en serventa, axir [*] n’ha axí com  
Ex 21,31  31 E si fer en lo corn fill ni  filla, haurà semblant centènsia. 32 E si  
Lv 12,6 la sua purifichació, per fill o per  filla, portarà I anyell d’un any en  
Lv 18,10  »E no revalaràs la vergonya de la  filla de tos fills, e de la néta de la  
Lv 18,10  de tos fills, e de la néta de la  filla, car vergonya tua és. 11 »La  
Lv 18,11  tua és. 11 »La vergonya de la  filla de la muller de ton pare, que  
Lv 18,17 la sor de la muller tua e de la sua  filla no descobriràs, de las fillas ni  
Lv 19,29  Jo sóm Senyor. 29 »No metràs ta  filla al bordell, per tal que la terra no  
Lv 20,14  14 »Qui pendrà per muller mare e  filla, fa gran letgesa; sían tots cremats; 
Lv 20,17  ells. 17 »Qui pendrà sa germana  filla de son pare [*], e veurà la letgeza  
Lv 21,2  ço és, sobre pare e mare e fill e  filla e frare 3 e sor verge que no és  
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Lv 21,9  que santifich a vosaltres. 9 »E si  filla de sacerdot serà presa en adulteri e 
Lv 22,12  de aquellas coses. 12 E si la  filla del sacerdot serà dada per muller a  
Lv 24,11  d’aquell era apellada Salomich  filla de Abrí del trip de Dan. 12 E  
Ex 2,16  E lo sacerdot de Median havia VII  fillas, que éran vengudes a poar aygüe, e  
Ex 3,22  -les-heu sobre vostros fills e  fillas, e despullareu Egipte. 4,Tit  
Ex 6,25  fill de Aron, pres muller de las  fillas de Phutiel, qui li parí Finiès.  
Ex 10,9  –Ab nostros fills e ab nostres  fillas e ab nostres mullers e ab nostres  
Ex 21,4  li donà muller e li parirà fills e  fillas, la fembra e los fills seran de son 
Ex 32,2  or de vostres mullers e de vostras  fillas e aportau-los-ma. 3 E féu lo  
Ex 34,16  16 ni prengues mullers de lurs  fillas a tos fills, per ço que, pus que  
Lv 10,14  lo loch munde tu e tos fills e las  fillas tuas ab tu, car a tu e als teus  
Lv 18,17 la sua filla no descobriràs, de las  fillas ni dels fills de aquella no  
Lv 26,29 carns de vostros fills e de vostres  fillas. 30 E destroviré vostras altesas e  
Ex 1,1 primer 1 Aquests són los noms dels  fills de Yrrael qui entraren en Egipte ab  
Ex 1,7 frares e tot aquell parentiu, 7 los  fills de Yrrael cresquéran e multiplicaren 
Ex 1,9  a son poble: –Veus lo poble dels  fills de Yrrael és molt e més que nós. 10  
Ex 1,13  E los egipcians havían aÿrats los  fills de Yrrael, i [*] scarnien-los 14 e 
Ex 2,23 temps, morí lo rey de Egipte. E los  fills d’Irrael gemagaren per las obras, e 
Ex 2,25  Ysach e ab Jacob, 25 e guardà los  fills de Yrrael e desliurà’ls. 3,Tit  
Ex 3,9  e aveu e gerbuzeu. 9 Lo crit dels  fills de Yrrael és vengut a mi, e viu lur  
Ex 3,10  desliuras lo meu poble, ço és, los  fills de Yrrael, de la terra de Egipte. 11 
Ex 3,11  que vaja al rey Farahó e traga los  fills de Yrrael de Egipte? 12 E dix Déu:  
Ex 3,13  nostre Senyor: –Vet que jo iré als  fills de Yrrael e dir-los-he: “Lo Déu  
Ex 3,15 qui sóm. [*] 15 [*] –Axí diràs als  fills de Yrrael: “Lo Senyor Déu de vostres 
Ex 3,22  e posar-les-heu sobre vostros  fills e fillas, e despullareu Egipte.  
Ex 4,20  20 E pres Moysès sa muller e sos  fills, e posà’ls sobre I aze e tornà-  
Ex 4,29  e ajustaren tots los vells dels  fills d’Irrael. 30 E parlà Aron totas las 
Ex 4,31  nostro Senyor havia visitats los  fills d’Irrael e que havia guardat lur  
Ex 5,15  15 E vinguéran los majors dels  fills d’Irrael e cridaren a Farahó e  
Ex 5,19  solíau. 19 E com los majors dels  fills d’Irrael [*], oÿren que hom los  
Ex 6,5  5 Yo oyí lo gemagament dels  fills de Yrrael perquè los egipcians los  
Ex 6,6  covinensa. 6 E per ço digues als  fills de Yrrael: “Jo sóm Senyor qui us  
Ex 6,9  9 E comptà Moysès tot açò als  fills d’Irrael, e ells no l’obeÿren per  
Ex 6,11  rey de Egipte, que lex anar los  fills de Yrrael de sa terra. 12 E respòs  
Ex 6,12  Moysès devant nostro Senyor: –Los  fills d’Irrael no m’oen. ¿Com ma oyrà  
Ex 6,14 de las casas de lurs companyes. Los  fills de Rubèn qui foren los primers fills 
Ex 6,14  de Rubèn qui foren los primers  fills de Yrrael foren: Enoch e Calvesron e 
Ex 6,15  e Carní. 15 Aquests són los  fills de Rubèn. E los fills de Simeon  
Ex 6,15  són los fills de Rubèn. E los  fills de Simeon foren: Genuel e Jamahod e  
Ex 6,16  16 Aquests són los noms dels  fills de Leví per lur perentiu: Gerson e  
Ex 6,17  anys de Leví foren CXXXVII. 17 Los  fills de Gerson: Jobení e Semehí per lurs  
Ex 6,18 e Semehí per lurs perentius. 18 Los  fills de Cahat: Ameran e Ysuar e Efron e  
Ex 6,19 de Cahat foren CXXXIII anys. 19 Los  fills de Merarí foren: Moch e Mozí.  
Ex 6,21  de Ameran CXXXVII anys. 21 E los  fills de Ysuar foren: Enapè e Zacrí e  
Ex 6,22  Enapè e Zacrí e Coré. 22 E los  fills de Oziel foren: Mizael e Clicipian e 
Ex 6,24  e Aletzar e Aytamar. 24 E los  fills de Coré: Asir e Halcanà e Alnasap.  
Ex 6,26  manà nostro Senyor que tregués los  fills de Yrrael de la terra de Egipte per  
Ex 7,2  parlarà a Faraó que lex anar los  fills d’Irrael de sa terra. 3 Mas jo li  
Ex 7,4  manaré ma host e lo meu poble, los  fills de Yrrael, per grans juýs, 5 [*]  
Ex 7,5  mia mà sobre Egipte, e trauré los  fills de Yrrael del mig d’ells. 6 E féu  
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Ex 9,4  res no muyra d’essò que tany als  fills d’Irrael.” 5 E digas que demà farà  
Ex 9,26  en terra de Jassen a on éran los  fills de Yrrael. 27 E tramès Farahó a  
Ex 9,35  massa endureÿt, e no lexà los  fills de Yrrael, axí com Déu havia manat  
Ex 10,2  ho comptes en las orellas de tos  fills e de tos néts quantas vegades he  
Ex 10,9  anar? 9 E dix Moysès: –Ab nostros  fills e ab nostres fillas e ab nostres  
Ex 10,20  lo cor de Farahó, e no lexà los  fills de Yrrael. 21 E dix nostro Senyor a  
Ex 10,23  en què era. E allà on staven los  fills d’Irrael havia lum. 24 E apellà  
Ex 11,2 us que iscau. 2 Digues, donchs, als  fills de Yrrael, que l’hom deman a son  
Ex 11,4 devant lo poble. 4 E dix Moysès als  fills de Yrrael: –Açò dix Déu a mi: “Anit  
Ex 11,5  Egipte 5 e morran tots los primers  fills en terra de Egipte, del primer fill  
Ex 11,5  és en la mola, e tots los primers  fills del bestiar. 6 E serà gran crit en  
Ex 11,7  hi hach aytal ne haurà 7 entre los  fills de Yrrael, ne no ledrerà cha, d’hom 
Ex 11,7  Déu depertex los egipcians dels  fills d’Irrael.” 8 E tots aquests  
Ex 11,10  Farahó, [*] e no lexà anar los  fills de Yrrael de sa terra. 12,Tit  
Ex 12,3 l’any. 3 Parlau a la companya dels  fills de Yrrael e dieu-los: “Al Xèn die  
Ex 12,6  -l’ha tota la moltitut dels  fills de Yrrael al vespre. 7 E pendran de  
Ex 12,12  [*], e feriré tots los primers  fills en terra de Egipte, de l’home entrò 
Ex 12,21 pa alís. 21 E apellà Moysès los [*]  fills de Yrrael e dix-los: –Anau e  
Ex 12,24  qui és en la lig, a tu e a tos  fills per tostemps. 25 E quant intrareu en 
Ex 12,26  26 E quant vos diran vostros  fills: “Quina costuma és aquesta?”, 27 dir 
Ex 12,28  encorbà’s e aorà. 28 E axíran los  fills de Yrrael [*] axí com havia manat  
Ex 12,29 29 E a la mija nit tots los primers  fills en terra de Egipte ferí nostro  
Ex 12,29  en lo càrcer, e tots los primers  fills de las bísties. 30 E levà’s Farahó  
Ex 12,31  vos del meu poble, vosaltres e los  fills de Yrrael, e anau-vos-en [*]; 32 
Ex 12,35  la sobre lo musclo. 35 E féran los  fills d’Irrael axí com nostro Senyor Déu  
Ex 12,37  egipcians. 37 E anaren-se’n los  fills d’Irrael de Ramasè en Socot, e éran 
Ex 12,40  axir [*]. 40 Lo star que féran los  fills de Yrrael en Egipte fóran CCCCXXX  
Ex 12,42 E aquesta nit dèvan guardar [*] los  fills de Yrrael en lurs generacions. 43 E  
Ex 12,47  seu os. 47 »Tota la companya dels  fills de Yrrael farà açò. 48 E si negun  
Ex 12,50  laurador [*]. 50 E feren tots los  fills d’Irrael axí com nostro Senyor  
Ex 12,51  en un die tregué nostro Senyor los  fills de Yrrael de la terra de Egipte ab  
Ex 13,2  2 –Santifique’m tots los primers  fills que han uberta la vulva en los fills 
Ex 13,2  que han uberta la vulva en los  fills d’Irrael, axí de hòmens com de  
Ex 13,13  e lo primer fill de l’home de tos  fills rembràs ab preu. 14 E quant ta  
Ex 13,18  qui és prop la Mar Roja. E los  fills d’Irrael pujaren armats de la terra 
Ex 13,19  si, per ço com havia conjurats los  fills de Yrrael e dix: «Déu vos vesitarà;  
Ex 14,2 Senyor a Moysès e dix: 2 –Parla als  fills de Yrrael que s’entórnan albergar  
Ex 14,3  la mar. 3 Car Farahó dirà dels  fills de Yrrael: “Costrets són en lo  
Ex 14,8  rey de Egipte, e encalsà los  fills de Yrrael; e ells éran-na axits en 
Ex 14,10  E quant los fou prop Farahó e los  fills d’Irrael víran los de Egipte aprés  
Ex 14,15  és açò? Per què crides? Digues als  fills de Yrrael que se’n vagen, 16 e tu  
Ex 14,16 e pertex-la, per ço que vagen los  fills d’Irrael per mig d’ella en sech.  
Ex 14,22  ’s l’aygüe, 22 e entraren los  fills d’Irrael per mig de la mar secha,  
Ex 14,29 que I d’ells no’n romàs. 29 E los  fills de Yrrael anaven per mig de la mar  
Ex 15,1  XX 1 Adonchs cantà Moysès als  fills d’Irrael aquest cant a nostro  
Ex 15,19  entrà en la mar [*], e los  fills d’Irrael anaren per sech enmig de  
Ex 16,1  1 [*] e vench la moltitut dels  fills d’Irrael al desert de Sur, qui és  
Ex 16,6 E diguéran Moysès e Aron a tots los  fills de Yrrael: –Al vespre sabreu que  
Ex 16,9  Aron: –Digues a l’ajustament dels  fills de Yrrael: “Acostau-vos devant  
Ex 16,10 parlàs Aron a tota la companya dels  fills de Yrrael, reguardaren al desert, e  
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Ex 16,12  12 –Oÿdas he las murmuracions dels  fills de Yrrael. Parla-los: “Al vespre  
Ex 16,15  15 E quant ho haguéran vist los  fills de Yrrael diguéran [*], que vol dir: 
Ex 16,17  [*]. 17 E féran-ho axí los  fills de Yrrael e culliren-na, uns més e 
Ex 16,31  die. 30 [*] 31 E apellaren los  fills d’Irrael lo seu nom magna, e era  
Ex 16,35  al tabernacle stojada. 35 E los  fills de Yrrael menjaren magna per XXXX  
Ex 17,1  XXII 1 Tota la moltitut dels  fills de Yrrael anaren al desert de Sím  
Ex 17,3 ¿Perquè auciessas a nós e a nostros  fills e a nostro bestiar de set? 4 E cridà 
Ex 17,5  devant lo poble e pren ab tu los  fills de Yrrael, e la verga ab què ferist  
Ex 17,7  «Temptació» per la baralla dels  fills d’Irrael, per ço car temptaren  
Ex 18,3 de Moysès, que havia lexada, 3 e II  fills seus, la un dels quals havia nom  
Ex 18,5 vench Getró, sogre de Moysès, e sos  fills e sa muller a Moysès, al desert, a  
Ex 18,6 Getró, vench a tu, e ta muller e II  fills teus ab ella. 7 E ell isqué a  
Ex 19,3  la casa de Jacob e denuncieràs als  fills d’Irrael: 4 “Vosaltres haveu vist  
Ex 19,6  són las paraulas que parlaràs als  fills de Yrrael. 7 E vench Moysès e apellà 
Ex 20,5  la iniquitat dels pares en los  fills en la terça e quarta generació de  
Ex 20,22  Senyor a Moysès: –Açò diràs als  fills de Yrrael: “Vosaltres haveu vist que 
Ex 21,4  Senyor li donà muller e li parirà  fills e fillas, la fembra e los fills  
Ex 21,4  fills e fillas, la fembra e los  fills seran de son senyor, e ell axirà ab  
Ex 22,24  vostres mullers vídues, e vostros  fills pobills. 25 »E si dónes diners o  
Ex 22,29  promíssias. Lo primer nat de tos  fills ma deràs, 30 e de bous e de ovellas  
Ex 24,11 ells, qui luny s’éran partits dels  fills de Yrrael, e mès la sua mà e veeren  
Ex 24,12  scrits per ço que’ls ensenys als  fills de Yrrael. 13 E levaren-se Moysès  
Ex 24,17  cremant sobre lo munt devant los  fills de Yrrael. 18 E intrà Moysès [*] e  
Ex 25,2 Senyor a Moysès e dix: 2 –Parla als  fills d’Irrael que’m donen las  
Ex 25,22  totas coses que manaré per tu als  fills d’Irrael. 23 »E feràs taula del  
Ex 27,20  axí com del palau. 20 »E mana als  fills de Yrrael que t’aporten oli de  
Ex 27,21  E ligaran-la Aron e sos  fills que ella crem tro al matí devant  
Ex 27,21  la honor per las succecions dels  fills d’Irrael. 28,Tit Capítol XXXIII 1  
Ex 28,1  a tu Aron, ton frare, ab sos  fills del mig dels fills de Yrrael, Aron,  
Ex 28,1  frare, ab sos fills del mig dels  fills de Yrrael, Aron, Nadap, Abiüd e  
Ex 28,4  sants a Aron, ton frare, e a sos  fills, per ço que usen de sacerdoci a mi.  
Ex 28,9  scriuràs en aquellas los noms dels  fills de Yrrael, 10 VI noms en una e VI en 
Ex 28,11  -los-has per los noms dels  fills de Yrrael [*]. 12 E [*] en la un e  
Ex 28,12 costat memorial al sobremuscle dels  fills de Yrrael, e port Aron los lus noms  
Ex 28,21  órdens. 21 E hauran los noms dels  fills de Yrrael; cade pedra serà  
Ex 28,29  29 E portarà Aron los noms dels  fills de Yrrael en lo reonal dels judicis  
Ex 28,30  Senyor, e porterà lo judici dels  fills de Yrrael en son pits devant nostro  
Ex 28,38  qui oferran e sacrificaran los  fills de Yrrael en tots sos dons. E serà  
Ex 28,40  polida, 40 però aparellaràs als  fills de Aron gonellas de li e bragués e  
Ex 28,41  41 [*] a Aron, ton frare, e a sos  fills ab ell, e sagraràs las mans de tots, 
Ex 28,43  43 E usaran de aquells Aron e sos  fills quant intreran al tabernacle del  
Ex 29,4 vadell e II moltons. 4 E Aron e sos  fills ajustaràs a la porta del tabernacle  
Ex 29,4 e quant hauràs levat lo pare ab los  fills ab aygüe, 5 vestiràs Aron de sos  
Ex 29,8  consegrar-s’han. 8 E a sos  fills vestiràs de gonellas de li, e  
Ex 29,9  ab braguer, 9 a Aron e a sos  fills, e posar-los-has mitres, e seran 
Ex 29,10  del testimoni, e Aron e sos  fills poseran lurs mans sobre lo cap d’  
Ex 29,15  lo cap d’ell posarà Aron e sos  fills las mans. 16 E quant l’hauràs  
Ex 29,19  e sobre lo cap d’ell Aron e sos  fills poseran lurs mans. 20 E  
Ex 29,20  la orella dreta de Aron e de sos  fills, e sobre los polsos de lurs mans e  
Ex 29,21  oli de unció, untaràs Aron e a sos  fills [*]. »E quant seran segrats ells e  
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Ex 29,24 tot sobre las mans de Aron e de sos  fills, e santifichar-los-has, e  
Ex 29,28 què has comensat [*] a Aron e a sos  fills per dret perdurable als fills de  
Ex 29,28 a sos fills per dret perdurable als  fills de Yrrael, car primers són e  
Ex 29,29  santa que userà Aron hauran sos  fills aprés d’ell, e las mans d’ells  
Ex 29,30  qui per ella serà stablit dels  fills de Yrrael, e entre al tabernacle del 
Ex 29,32  32 e menjar-n’ha Aron e sos  fills, e menjaran lo pa qui és en lo  
Ex 29,35  t’he manat feràs sobre Aron e sos  fills. VII dies sagraràs las mans d’ells, 
Ex 29,43 quant parlaré. 43 E allí manaré los  fills de Yrrael e serà santificat l’altar 
Ex 29,44 testimoni ab l’eltar, e Aron e sos  fills per ço que usen a mi de sacerdoci.  
Ex 29,45  de sacerdoci. 45 E seré enmig dels  fills de Yrrael e saré lur Déu, 46 e  
Ex 30,12 –Quant hauràs aportada la suma dels  fills de Yrrael, segons lo nombre doneran  
Ex 30,16  minvarà. 16 E l’haver cullit dels  fills de Yrrael liureràs en usos del  
Ex 30,19  e levar-s’han en ell Aron e sos  fills las mans e los peus 20 quant  
Ex 30,30 santifichat serà. 30 A Aron e a sos  fills untaràs e santificaràs-los per ço  
Ex 30,31  usen a mi de sacerdoci. 31 »E als  fills d’Irrael diràs: “Aquest oli de  
Ex 31,10  en lo ministeri de Aron e sos  fills que usen de lur ofici en los  
Ex 31,13  Senyor a Moysès: 13 –Parla als  fills d’Irrael e diràs-los: “Vejau que  
Ex 31,16 ell farà obre morrà. 16 Guarden los  fills d’Irrael lo dissapte sant e honren  
Ex 32,20  en l’aygüe e donà’n a beura als  fills de Yrrael. 21 E dix a Aron: –Què’t  
Ex 32,26 mi. E ajustaren-sa a ell tots los  fills de Leví. 27 E dix-los: –Açò diu  
Ex 32,28  e son proÿsme.” 28 E féran los  fills de Leví segons la paraula de Moysès, 
Ex 33,5  nostro Senyor a Moysès: –Parla als  fills de Yrrael: Poble és de dur cap. Una  
Ex 33,6 sàpies què’t faré. 6 E posaren los  fills de Yrrael lurs ornaments del munt de 
Ex 34,7  rets las iniquitats dels pares als  fills [*] entrò a la terça [*] generació.  
Ex 34,16  mullers de lurs fillas a tos  fills, per ço que, pus que ellas hauran  
Ex 34,16  lurs ymatges, no ensutzen tos  fills. 17 »No feràs déus fuzos en foch. 18 
Ex 34,32 parlat, 32 venguéran a ell tots los  fills de Yrrael e manà’ls tot ço que  
Ex 34,34  que axia, e adonchs parlava als  fills d’Irrael ço que li era manat, 35 e  
Ex 35,1  fou ajustada tota la companya dels  fills de Yrrael, dix-los: –Aquestas  
Ex 35,4  dix Moysès a tota la companya dels  fills de Yrrael: –Aquesta és la paraula  
Ex 35,19  vestidures de Aron bisbe e de sos  fills per ço que usen a mi de sacerdoci.”  
Ex 35,20  20 E isqué tota la moltitut dels  fills de Yrrael devant Moysès, 21 e oferí  
Ex 35,29  manadas per Moysès, e tots los  fills de Yrrael sacrificaren a nostro  
Ex 35,30  de volentat. 30 E dix Moysès als  fills de Yrrael: –Nostro Senyor ha apellat 
Ex 36,3 fer, 3 liurà’ls tots los dons dels  fills de Yrrael. E com ells stiguéssan tot 
Ex 39,6  per art de gemes dels noms dels  fills de Yrrael, 7 e posà-las al costat  
Ex 39,7  sobremuscle en remembrament dels  fills de Yrrael, axí com ho manà Déu a  
Ex 39,14 entratellades per los XII noms dels  fills de Yrrael [*]. 15 E feren en lo  
Ex 39,25  bis de obra texida a Aron e a sos  fills, 26 e mitres ab coronetas de bis, 27 
Ex 39,31  terrat del testimoni. E féran los  fills de Yrrael tot ço que Déu havia manat 
Ex 39,41  en lo santuari, Aron e sos  fills. 42 E oferiren los fills de Yrrael  
Ex 39,42 Aron e sos fills. 42 E oferiren los  fills de Yrrael axí com havia manat nostro 
Ex 40,12 sants. 12 »E ajustaràs Aron e a sos  fills a las portas del tabernacle del  
Ex 40,29  e levaren-sa Moysès e Aron e sos  fills las mans e los peus 30 quant  
Ex 40,34 pertia del tabernacle, e anaven los  fills de Yrrael per lurs companyes; 35 e  
Lv 1,2  testimoni e dix-li: 2 –Parla als  fills de Yrrael e digues-los: »Home qui  
Lv 1,5  vadell devant nostro Senyor, los  fills de Aron sacerdot oferran la sua  
Lv 1,11 d’ell scamparan sobre l’altar los  fills de Aron entorn, 12 e pertiran los  
Lv 2,2 hy encens, 2 e portar-ho-ha als  fills de Aron, sacerdot, e la un d’ells  
Lv 2,3 del sacrifici serà de Aron e de sos  fills, e serà sant dels sants de las  
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Lv 2,10 cose romandrà serà de Aron e de sos  fills, e serà sant dels sants de las  
Lv 3,2 en la intrada del tabernacle, e los  fills de Aron, sacerdots, scampen la sanch 
Lv 3,8 del tabernacle del testimoni, e los  fills de Aron scampen la sanch sobre lo  
Lv 3,13 del tabernacle del testimoni, e los  fills de Aron scampen la sanch sobre l’  
Lv 4,2  Déu a Moysès e dix: 2 –Parla als  fills de Yrrael: »Ànima com peccarà per  
Lv 6,9  dient: 9 –Mana a Aron e a sos  fills: »Aquesta és la ley de l’holocaust: 
Lv 6,14  dels presents que deven ofarir los  fills de Aron devant lo Senyor Déu e  
Lv 6,16  de la sèmola mengen Aron e sos  fills meyns de levat, e mengen-la en lo  
Lv 6,18 colpa. 18 Solament los mascles dels  fills de Aron menjaran ella, e açò sia fur 
Lv 6,20  és la oferta de Aron e de sos  fills la qual dèvan oferir 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  sia secha menys de res, a tots los  fills d’Irrael sia depertit per agual  
Lv 7,23  a Moysès dient: 23 –Parla als  fills d’Irrael: »Lo sèu dels bous e de  
Lv 7,29  a Moysès dient: 29 –Parla als  fills d’Irrael: »Qui oferrà sacrifici  
Lv 7,31  e lo pits serà de Aron e de sos  fills. 32 E la mà dreta del sacrifici  
Lv 7,33 que ofíran la sanch e lo sèu; e los  fills de Aron hauran en la lur part la  
Lv 7,34  de la depertidura apartaràs als  fills d’Irrael del sacrifici de lurs  
Lv 7,34 -ho-han a Aron, sacerdot, e als  fills de aquell en fur del Senyor Déu, en  
Lv 7,35  és la unció de Aron e de sos  fills del sacrifici del Senyor Déu en lo  
Lv 7,36 que manà a ells lo Senyor donar als  fills d’Irrael en ralegió perdurable en  
Lv 7,38  en lo munt de Sinaý com manà als  fills d’Irrael que oferíssan lurs  
Lv 8,2 a Moysès dient: 2 –Pren Aron ab sos  fills e ab lurs vestiduras e ab l’  
Lv 8,6  fer. 6 E mantinent pres Aron e sos  fills e levà a ells ab aygüe, 7 e vestí- 
Lv 8,13 untà’l e consegrà’l. 13 E com los  fills d’ell foren oferts, vestí’ls de  
Lv 8,14  I vadell per peccat, e Aron e sos  fills posaren las mans sobre lo cap de  
Lv 8,18 lo cap de aquell posaren Aron e sos  fills lurs mans. 19 E degollà aquell e  
Lv 8,22  sobre lo cap de aquell Aron e sos  fills. 23 E com l’hach degollat Moysès,  
Lv 8,27  açò ensemps liurà a Aron e a sos  fills. Los quals com ho haguéssan alsat  
Lv 8,30  vestiments de aquell e sobre sos  fills e sobre lurs vestidures. 31 E com  
Lv 8,31  a mi lo Senyor dient: “Aron e sos  fills los menjaran.” 32 E ço que romandrà  
Lv 9,1 VIIIèn die apellà Moysès Aron e sos  fills e los fills de sos fills e tots los  
Lv 9,1  Moysès Aron e sos fills e los  fills de sos fills e tots los majors nats  
Lv 9,1 Aron e sos fills e los fills de sos  fills e tots los majors nats d’Irrael, e  
Lv 9,3 devant nostro Senyor. 3 E diràs als  fills d’Irrael: “Preneu I cabrit per  
Lv 9,9  sanch del qual li presentaren sos  fills, en la qual ell banyà son dit, e  
Lv 9,12  lo holocaust de sacrifici, e sos  fills aportaren-li la sanch de aquell,  
Lv 9,18  e oferiren e aportaren a ell sos  fills la sanch, la qual scampà sobre l’  
Lv 10,1 10,Tit Capítol X 1 E Nadab e Abiüd,  fills de Aron, prenguéran encencers e  
Lv 10,4 apellà Moysès Mizahel e Etelsephan,  fills de Oziel, avoncle d’Aron, e dix a  
Lv 10,6  a Aron e a Eletzar e a Ytamar,  fills d’ell, e dix-los: –Vosaltres no  
Lv 10,9  per què no’n beuràs tu ni tos  fills com intreràs en lo tabernacle del  
Lv 10,11  sutze e munde, 11 e ensenyareu als  fills d’Yrrael tots los meus furs que ha  
Lv 10,13  loch sant, car dat és a tu e a tos  fills dels sacrificis del Senyor axí com  
Lv 10,14  menjareu en lo loch munde tu e tos  fills e las fillas tuas ab tu, car a tu e  
Lv 10,14  tuas ab tu, car a tu e als teus  fills són stojades de las oferenas  
Lv 10,14  de las oferenas saludables dels  fills d’Irrael, 15 enaxí que la cama e lo 
Lv 10,15  Déu, e pertanyen a tu e a tos  fills en lig perdurable, axí com manà lo  
Lv 10,16  Aletzar e Aytamar, que romanguéran  fills de Aron, e dix: 17 –Per què no  
Lv 11,2 a Moysès e Aron dient: 2 –Digau als  fills d’Irrael: »Guardau tot ço que he  
Lv 12,2  Déu a Moysès dient: 2 –Parla als  fills d’Irrael e digues a ells: »Fembra  
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Lv 13,2 aduyt a Aron sacerdot o algú de sos  fills. 3 Lo qual com veurà la lebrozia en  
Lv 15,2  Moysès e Aron dient: 2 –Parlau als  fills d’Irrael e digau a ells: »Home que  
Lv 15,31  del ceu flux. 31 »E mostrareu als  fills d’Irrael que’s guarden de legesa e 
Lv 16,1 Moysès aprés la mort de abdosos los  fills de Aron com oferiren lo foch strany  
Lv 16,5  ell rebrà de tota la moltitut dels  fills d’Irrael II cabrits per peccat e I  
Lv 16,16  de totas las inmundícies dels  fills d’Irrael e de lurs colpes e de lurs 
Lv 16,19 a ell de totas las inmundícies dels  fills de Yrrael. 20 »E aprés que haurà  
Lv 16,21  totas las iniquitats dels  fills de Yrrael e totas las colpes e  
Lv 16,34  e per ço que pregueu per los  fills d’Irrael e per tots los peccats de  
Lv 17,2  dient: 2 –Digues a Aron e a sos  fills e a tots los fills d’Irrael e  
Lv 17,2  a Aron e a sos fills e a tots los  fills d’Irrael e digues-los: Aquesta és 
Lv 17,3  Déu dient: 3 »Qualquequal hom dels  fills d’Irrael que ociurà bou o ovella o  
Lv 17,5  e dons los sacerdots dels  fills d’Irrael, los quals ociuran en lo  
Lv 17,12  12 E per amor de assò dix als  fills d’Irrael: Tota ànima de vosaltres  
Lv 17,14  és la sanch. Per què jo diguí als  fills d’Irrael: La sanch de universes  
Lv 18,2  Déu a Moysès dient: 2 –Parle als  fills d’Irrael e digues a ells: »Jo sóm  
Lv 18,10  la vergonya de la filla de tos  fills, e de la néta de la filla, car  
Lv 18,17  descobriràs, de las fillas ni dels  fills de aquella no prengues per ço que  
Lv 19,2  2 –Parle a tota la coŀlecció dels  fills d’Irrael e diràs a ells: »Siau  
Lv 20,2  a Moysès dient: 2 –Açò diràs als  fills d’Irrael: »[*] e dels stranys qui  
Lv 20,21  son frare, e per ço seran menys de  fills. 22 »Guardau las mias ligs e los  
Lv 21,1  Déu a Moysès: –Parla als sacerots  fills de Aron e digues a ells: »Lo  
Lv 21,24  24 E açò dix Moysès a Aron e a sos  fills e a tots los fills d’Irrael, axí  
Lv 21,24  a Aron e a sos fills e a tots los  fills d’Irrael, axí com li fou manat.  
Lv 22,2 Moysès dient: 2 –Parle a Aron e als  fills d’aquell que’s guarden de aquells  
Lv 22,2  de aquells qui són consegrats dels  fills d’Irrael per ço que no menyspreu lo 
Lv 22,3  són concegrades e que oferiren los  fills de Yrrael al Senyor al qual sia  
Lv 22,15  las coses santifichades dels  fills d’Irrael que oferiren al Senyor, 16 
Lv 22,18  dient: 18 –Parle a Aron e a sos  fills, e diràs a ells e a tots los fills  
Lv 22,18  fills, e diràs a ells e a tots los  fills de Yrrael: »Hom de la casa d’Irrael 
Lv 22,28  no degollareu en un die ab lurs  fills. »29 E com degollareu sacrifici per  
Lv 22,32  que jo sia santifichat enmig dels  fills de Yrrael, car jo sóm lo Senyor Déu  
Lv 23,2  Senyor Déu a Moysès: 2 –Digues als  fills d’Irrael: »Aquestas són las festas  
Lv 23,10  a Moysès dient: 10 –Parle als  fills d’Irrael e digues a ells: »Com  
Lv 23,24  a Moysès dient: 24 –Parla als  fills d’Irrael: »En lo VIIèn mes, en lo  
Lv 23,34  a Moysès dient: 34 –Parla als  fills d’Irrael e digues-los que en lo  
Lv 23,43  jo fiu habitar en tabernacles los  fills d’Irrael com treguí a ells de terra 
Lv 23,44  Déu vostro. 44 E parlà Moysès als  fills d’Irrael totas las sotlempnitats de 
Lv 24,2  Senyor Déu a Moysès: 2 –Mana als  fills d’Irrael que aporten a tu oli de  
Lv 24,8  Déu, e açò és fet manament als  fills d’Irrael en fur perdurable. 9 E  
Lv 24,9 aquells pans seran de Aron e de sos  fills per ço que mengen aquells en loch  
Lv 24,10  per barallar-se entre los  fills d’Irrael, e barallà’s en las  
Lv 24,15  lo univerç poble. 15 E diràs als  fills d’Irrael: »Hom qui maleyrà son Déu, 
Lv 24,23 totas aquestas coses e paraules als  fills d’Irrael. E aduguéran aquell defora 
Lv 24,23  e alepidaren-lo. E féran los  fills d’Irrael axí com nostro Senyor  
Lv 25,2  munt de Sinaý dient: 2 –Parla als  fills d’Irrael e digues a ells: »Com  
Lv 25,33 ciutats són lurs haretats entre los  fills d’Irrael. 34 Per la qual cose sots  
Lv 25,46  E los frares vostres dels  fills d’Irrael no opremau per vostre  
Lv 25,55  55 »Car mos servents són los  fills de Yrrael, los quals jo aduguí de la 
Lv 26,29  que menjareu las carns de vostros  fills e de vostres fillas. 30 E destroviré 
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Lv 26,45  nostro Senyor Déu entre si e los  fills d’Irrael en lo munt de Sinaý [*].  
Lv 27,2  Déu dient a Moysès: 2 –Parle als  fills d’Irrael: »Home que ferà vot a Déu  
Lv 27,34  nostro Senyor per mà de Moysès als  fills d’Irrael en lo munt de Sinaý.  
Ex 39,3 e féu cordes d’or e pertí-las en  fils per ço que’s poguéssan tòrcer ab [*] 
Ex Expl  per tots lurs statges. ExplAcí  finex lo libre qui és apellat Èxodus, qui  
Lv Expl Irrael en lo munt de Sinaý. ExplAcí  finex lo terç libre de la qui és apellat  
Ex 6,25  las fillas de Phutiel, qui li parí  Finiès. Aquests són prínceps de las  
Ex 12,29  Farahó qui seya en la sua cadira,  fins al primer fill de la cativa qui era  
Lv 6,9  Foch cremarà en l’altar [*]  fins al matí e lo foch serà en aquell  
Lv 25,22  del blat vell entrò al novèn any,  fins que venga lo novell, e menjareu lo  
Lv 27,3  stimació: 3 Si serà mascle de XX  fins en XXXX anys, donerà L sicles d’  
Ex 8,16  e digues-li: “Stin ta verga e  fir la pols de la terra, e haurà  
Ex 19,22  sían santificats per ço que no’ls  fira. 23 E dix Moysès a nostro Senyor: –No 
Ex 14,2 entórnan albergar dellà la regió de  Firoch, qui és entre Magelalum e la mar,  
Lv 13,2 serà nada diversa color o busanya o  fístola o naxensa axí com de labrozia, sia 
Ex 6,4  e Adonay no afreturà a ells; 4 e  fiu ab ells covinensa que’ls donàs la  
Lv 23,43  aprés de vosaltres vendran que jo  fiu habitar en tabernacles los fills d’  
Ex 3,2  2 E aparech-li nostro Senyor en  flama de foch enmig de una gavarrera, e  
Lv 13,52  52 e per amor de açò sia cremat ab  flama de foch. 53 E si veurà que ella no  
Ex 3,2  gavarrera, e veya que la gavarrera  flamajava e no’s cremava. 3 E dix Moysès: 
Lv 11,19 gran com àguila, e la ganta 19 e’l  flamench e la fotge segons lurs genus, e  
Lv 24,14  Déu a Moysès 14 dient: –Fé anar lo  flastomador fora las albergades, e tots  
Ex 21,17 son proÿsma [*], sia mort. 17 E qui  flastomarà son pare [*], sia mort. 18 »E  
Lv 24,16  son peccat, 16 e qui maleyrà o  flastomarà lo nom de nostro Senyor Déu,  
Lv 24,14  e tots aquells que oÿren dir la  flastomia posen lurs mans sobre lo cap de  
Ex 9,31  ço car l’ordi era vert e lo li ja  floria; 32 la tosella e lo forment no han  
Lv 13,12  car inmunde és ell. 12 »E si  florirà discorrent la lebrozia en la conna 
Lv 20,24  daré a vosaltres en haretat, terra  fluent de let e de mel. Jo sóm Senyor Déu  
Ex 1,22  que nexerà, gitau-lo dins lo  flum, e la fembra stojau. 2,Tit Capítol  
Ex 2,3  l’infant, e posà’l [*] riba del  flum. 4 E sa sor stava luny e pensave’s  
Ex 2,5  de Farahó per ço que’s levàs al  flum, e las suas massipas anaven per mig  
Ex 4,9  tua paraula, prin de la aygüe del  flum e scampa-la sobre terra, e tot ço  
Ex 4,9 sobre terra, e tot ço que poràs del  flum gitar serà en sanch. 10 E dix Moysès: 
Ex 7,15  tu staràs devant ell a la riba del  flum, e portaràs en ta mà la verga qui’s  
Ex 7,17 Jo fariré ab la mia mà l’aygüe del  flum e tornar-s’ha l’aygüe en sanch,  
Ex 7,18 sanch, 18 e los pexos qui són en lo  flum morran, e las aygües pudiran, e seran 
Ex 7,20 e levà sa verga e ferí l’aygüe del  flum devant Farahó e sos servents, e girà  
Ex 7,21  e los pexos moriren qui éran en lo  flum [*], e no poguéran los egipcians  
Ex 7,21 los egipcians beura de l’aygüe del  flum, e fou sanch en tota la terra de  
Ex 7,24  E cavaren los de Egipte entorn del  flum per haver aygüe que beguéssan, car no 
Ex 7,24 car no podien beura de l’aygüe del  flum, car tota era tornada sanch. 25 E  
Ex 8,9  e que’n romanguen solament en lo  flum. 10 E ell respòs: –Demà. E ell dix:  
Ex 8,11  ton poble, e romandran solament al  flum. 12 E pertiren-sa Moysès e Aron de  
Ex 15,8  tua fortalesa, e stech la ona del  flum, e ajustaren-sa los abís enmig de  
Ex 17,5 Yrrael, e la verga ab què ferist lo  flum porta en ta mà, e vé-te’n, 6 car  
Ex 23,31  felisteus, e del desert entrò al  flum. E liuraré en vostras mans los  
Ex 7,18  de Egipte qui beuran l’aygüe dels  flums.” 19 E dix nostro Senyor a Moysès:  
Ex 7,19  las aygües de Egipte e sobre los  flums e rius e basses, e tornar-s’han  
Ex 7,25  nostro Senyor Déu hagué farits los  flums de Egipte. 8,Tit Capítol XI 1 E dix  
Ex 8,5  ta verga ab la tua mà sobre los  flums e sobre los rius e sobre las bassas, 
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Lv 11,9  en mar com en terra e en aygües de  flums o en stanys, menjareu. 10 E aquell  
Lv 15,2  e digau a ells: »Home que soferà  flux de sperma serà no nèdeu. 3 E lavors  
Lv 15,10  citi que ha segut aquell que sofer  flux de sperma serà ensutzat entrò al  
Lv 15,15  devant Déu, e serà mundat del  flux de la sua sament. 16 »E home del qual 
Lv 15,19 19 »E fembra que de son temps haurà  flux de sanch al cap del mes, sia  
Lv 15,25  »Fembra que per molts dies soferrà  flux de sanch, no en lo temps de las  
Lv 15,28  al vespre. 28 »E si cessarà lo  flux de la sanch, nombrerà VII dies de la  
Lv 15,30  Déu e per la mundícia del ceu  flux. 31 »E mostrareu als fills d’Irrael  
Lv 15,32  lig d’aquells que han malaltia de  flux d’esperma, e que són ensutsats per  
Lv 15,33  qui han de lur temps e que soferen  flux de sanch, e dels hòmens que jauhen ab 
Lv 22,4  de Aron que serà lebrós e haurà  flux de sperma involuntari, no mengerà de  
Ex 3,2  -li nostro Senyor en flama de  foch enmig de una gavarrera, e veya que la 
Ex 9,8  las mans plenas de cendra del  foch, e Moysès scampa-hu [*] devant  
Ex 9,10  Egipte. 10 E prenguéran cendra del  foch e scamparen-la quantre Farahó, e  
Ex 9,24  pedre sobre terra de Egipte, 24 e  foch queya ensemps [*], 25 e ferí la pedra 
Ex 12,9  ni cuyt en aygüe, mas rostit al  foch; lo cap ab los peus e ab los budells  
Ex 12,10  ell na roman, cremar-ho-heu ab  foch. 11 E menjar-ho-heu axí: los  
Ex 13,21  de núvol e de nit en columpna de  foch, per ço que fos capdell de la lur  
Ex 13,22  de die, e de nit en semblansa de  foch, devant tot lo poble de Yrrael.  
Ex 14,24  dels de Egipte per una columpna de  foch [*], e ocís la host d’ells, 25 e  
Ex 19,18  nostro Senyor hi era davallat ab  foch, e pujava en lo munt lo fum axí com  
Ex 22,6  o en vinya smanerà lo dan. 6 »E si  foch ix e crema los blats, aquells qui  
Ex 22,6  en lo camp retran lo dan que lo  foch haurà fet. 7 »E si negú comana haver  
Ex 24,17  de la glòria de nostro Senyor casi  foch cremant sobre lo munt devant los  
Ex 29,34  tro al matí, cremar-ho-has ab  foch; no seran menjades car santifichades  
Ex 32,8  e han fet un vadell d’or fus al  foch e l’han adorat e sacrifichat, e han  
Ex 32,24 e donaren-me’n, e jo gití’ll al  foch e isqué’n aquest vadell. 25 E viu  
Ex 34,17  fills. 17 »No feràs déus fuzos en  foch. 18 »Guardaràs la festa dels pans  
Ex 35,3  die serà ocís. 3 E no encendreu  foch en vostres cases lo die del  
Ex 40,36  Senyor Déu hi era de die, e lo  foch de nit, e vèyan-ho los pobles per  
Lv 1,7  pessas, 7 e sotsmetran a l’altar  foch bestit demunt la lenya, 8 e poseran  
Lv 1,12 han sobre la lenya en què hom metrà  foch, 13 e los budells e los peus levaran  
Lv 1,17  -l’ha sobra lo altar, e metrà  foch a la lenya. Açò és holocaust e oferta 
Lv 2,14  verdejants, torreràs aquellas ab  foch, e puxs las engraneràs axí com a  
Lv 3,5  l’altar, demunt la lenya, e lo  foch dejús posat, en oferta o en odor suau 
Lv 3,11 sacerdots e posar-l’han sobre lo  foch, e fer-n’han oferta a nostro  
Lv 3,16  lo sacerdot e cremar-ho-ha en  foch sobre l’altar e fer-n’ha perfum  
Lv 6,9  en l’altar [*] fins al matí e lo  foch serà en aquell matex altar. 10 E lo  
Lv 6,10  e pendrà la cendra que ferà lo  foch e posarà aquella prop de l’altar; 11 
Lv 6,12  -l’ha en loch net [*]. 12 »E lo  foch crem tostemps sobre la ara de l’  
Lv 6,13  pacifichables. 13 Aquest és lo  foch perdurable que null temps no deu  
Lv 6,23  dels sacerdots serà consumit de  foch, e negú no menig d’aquell. 24 E  
Lv 6,30 del testimoni no sia menjat, mas en  foch sia cremat. 7,Tit Capítol VII 1  
Lv 7,19  no sia menjada, mas sia cremada al  foch, e ço que serà net d’ella sia  
Lv 8,17 cuyro e la carn e la femta cremà ab  foch fora las albergades, axí com li havia 
Lv 8,20 cap e la frexura e lo sèu mès en lo  foch, 21 levats primerament los budells e  
Lv 8,32  las carns e del pa, sia cremat al  foch. 33 Emperò de la porta del tabernacle 
Lv 9,13 -ho sobre l’altar e cremà-ho ab  foch, 14 levats primerament los budells e  
Lv 9,24  a tota la moltitut. 24 E veus que  foch axí de Déu e devorà lo holocaust e lo 
Lv 10,1 prenguéran encencers e matéran-hi  foch e ancens, e oferiren devant nostro  
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Lv 10,1  e oferiren devant nostro Senyor  foch strany, lo qual a ells no era manat.  
Lv 10,2 qual a ells no era manat. 2 E isqué  foch de nostro Senyor e cremà aquells, e  
Lv 13,24 home és munde. 24 »Carn e conna que  foch hage tochade e cremade e la sanadura  
Lv 13,28  sia mundat, car sichatricx és de  foch. 29 »Hom ho fembra en lo cap del qual 
Lv 13,52  amor de açò sia cremat ab flama de  foch. 53 E si veurà que ella no serà  
Lv 13,55  e la sua vestimenta sia cremada ab  foch [*]. 56 E si despuxs que la vestidura 
Lv 16,1  los fills de Aron com oferiren lo  foch strany e moriren. 2 E manà nostro  
Lv 16,13  en la santedat. 13 E pos sobre lo  foch las coses odorants axí que la neula  
Lv 16,27  las albergades e seran cremats ab  foch, axí las pells com la carn e los fems 
Lv 19,6  en lo die terç sia cremat ab  foch; 7 e si algú mengerà aquella aprés lo 
Lv 21,9  a son pare, sia cremada per  foch. 10 »E lo bisbe, ço és, lo sacerdot  
Lv 23,8  fareu en aquell, 8 mas ofarreu en  foch sacrificis a Déu per VII dies, e lo  
Lv 6,9 »Aquesta és la ley de l’holocaust:  Foch cremarà en l’altar [*] fins al matí  
Ex 27,3  e †lo cors† a ressabiments dels  fochs, e feràs tots los vaxells d’aram; 4 
Ex 29,40  vespre, 40 e la desena part de una  fogassa untada ab oli que haja masura la  
Lv 2,1 Senyor sa oferta de sacrifici, serà  fogassa, e scamparà sobre ella oli, e  
Lv 7,12  pans sens levat salgats d’oli, e  fogassa aliza untada d’oli, e crespells  
Lv 8,26  de crespell salgada d’oli e una  fogassa aliza posà sobre lo sèu e musclo  
Lv 2,4  menys de levat mesclats ab oli, e  fogassas alizes untades de oli; 5 o si  
Lv 26,17  -he en aquells que us han oy, e  fogireu e negú no us perceguirà. 18 »E si  
Ex 38,3  e tesoras, arpes e arpions e  fogués, 4 e grasellas a manera de ret féu  
Lv 5,6 lo peccat 6 e ofira una anyella del  folch o una cabra, e aorarà per ell lo  
Lv 5,15  per son peccat I moltó net del  folch qui puscha ésser comprat II sicles  
Lv 5,18  18 oferrà I moltó net del  folch al sacerdot, segons la manera de la  
Lv 6,6  ceu peccat ofira I moltó nèdeu del  folch, e don aquell al sacerdot segons la  
Lv 23,18  màcula de I any, e I vadell del  folch, e II moltons, e seran en holocaust  
Ex 18,18  respòs: –No fas bona cose. 18 De  foll treball seràs guastat tu e aquest  
Ex 39,31  axí com manà Déu a Moysès. 31 E  fon acabada la obra del tabernacle e del  
Lv 19,4  a ýdola ne us fassau déus  fonadissos a vosaltres, car jo sóm lo  
Ex 29,12 e l’altre sanch scamparàs sobre lo  fonament d’ell. 13 E pendràs tot lo grex  
Ex 30,18  18 –Feràs un bací de aram ab son  fonament per levar, e posar-l’has al  
Lv 4,7 la sanch qui romandrà buyderà 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, que  
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 prenga lo sèu e  
Lv 5,9  la sanch sobrerà fassa decórrer al  fonament de l’altar, car per peccat és;  
Lv 9,9  de l’altar, e gità lo romanent al  fonament de aquell. 10 E lo sèu e los  
Ex 26,37  e hauran los caps d’or e los  fonaments de aram. 27,Tit Capítol XXXII 1  
Ex 27,10  10 e XX colones ab atrestants  fonaments de aram, qui hauran los caps d’ 
Ex 27,11  de C colzos, e XX colonas, e los  fonaments de aram, e los caps d’argent ab 
Ex 27,16  e haurà IIII colones ab aytants  fonaments. 17 Totas las colones del palau  
Ex 35,16  e ab sos vaxells, e lo bací ab sos  fonaments, 17 e cortinas del palau,  
Lv 8,15 santifichat schampà la sanch en los  fonaments de aquell. 16 E lo sèu qui era  
Ex 31,9  lurs vaxells, e làbit ab tot son  fondament, 10 e vestiduras santas en lo  
Ex 26,32  e hauran los caps d’or, mas los  fondaments d’argent. 33 [*] seran per los 
Ex 27,12  L colzos, e X colones e atrestants  fondaments. 13 E l’altre amplesa qui  
Ex 27,15 15 [*] e III colones e altres tants  fondaments. 16 E a l’intrant del palau  
Ex 27,17  d’argent e de caps de argent e  fondaments de aram. 18 Lo palau tendrà de  
Ex 27,18  [*], e serà de bis retort e hauran  fondaments de aram. 19 E tots los vaxells  



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

402 
 

Ex 32,4  hach presos, formà-ho a obre de  fondre e féu-na un vadell. E digué lo  
Ex 16,21  e quant lo sol era scalfat sí’s  fonia lo qui restava al camp, 22 e al VI  
Ex 14,25  rodes de las carretas e anaren al  fons. E diguéran los egipcians: –Fugiam a  
Ex 25,10  del fust de setim qui haja de  fons II colzos e mig, d’ample [*] e mig  
Ex 15,27  vinguéran en Helim, a on havia XII  fonts d’aygüe e LXX palmers, e anaren a  
Lv 11,36  e seran no nèdeus. 36 E las  fonts e las sisternes e tota cose on se  
Ex 12,16  e no fereu en ells res de obra  fora ço que tany a menjar. 17 [*] e aquell 
Ex 12,22 porta, e negú de vosaltres no axirà  fora la porta de casa tro al matí, 23 car  
Ex 33,7  7 E Moysès stès la sua tenda luny,  fora las albergades, e apellà lo seu nom  
Ex 40,20  del testimoni ves aguiló,  fora lo vel, 21 e ordonà sos pans axí com  
Lv 4,12 e ab tot lo romanent del cos traurà  fora de las albergades, en loch net on  
Lv 4,21  21 Emperò lo vadell aporten  fora las albergades e créman-lo axí com  
Lv 6,11  e pendrà la sendra e traurà-la  fora de las albergades, e posar-l’ha en 
Lv 8,17  e la carn e la femta cremà ab foch  fora las albergades, axí com li havia  
Lv 8,31 manà dient a ells: –Coets las carns  fora lo tabernacle devant aquell e menjau  
Lv 9,11 E la carn e la pell d’aquell cremà  fora las albergades. 12 E sacrifichà e  
Lv 10,4 devant del santuari, e portau-los  fora de las albergades. 5 E mantinent ells 
Lv 10,7  Déu; 7 mas vosaltres no axireu  fora lo tabernacle; en altre manera  
Lv 13,46 no nèdeu; e aquest habitarà tot sol  fora de las albergades. 47 »Vestidures de  
Lv 14,3  al prevere, 3 e axirà lo prevere  fora la posade, e com atroberà la lebrozia 
Lv 14,40  parets, 40 ferà [*] gitar aquelles  fora la ciutat en loch inmunde, 41 e la  
Lv 14,45 tota la universa pólvora sia gitada  fora la casa e de la posade en lo loch  
Lv 16,27  en lo santuari, seran aportats  fora de las albergades e seran cremats ab  
Lv 24,3  de inluminar las lànties 3 qui són  fora la claustre de la covinensa, en lo  
Lv 24,14  14 dient: –Fé anar lo flastomador  fora las albergades, e tots aquells que  
Lv 25,33 ells, car las casas dels levins que  fora las ciutats són lurs haretats entre  
Ex 10,11  Senyor, car açò demanes. E sempre  fóran gitats de la cara de Farahó. 12 E  
Ex 10,14 terra de Egipte [*], que may aytals  fóran ni seran, 15 e cobriren tota la  
Ex 10,22  E stès Moysès la sua mà al cel, e  fóran fetas tenebres en tota la terra de  
Ex 12,40 féran los fills de Yrrael en Egipte  fóran CCCCXXX anys; 41 e açò complit,  
Ex 15,8  axí com rostoll, 8 e las aygües  fóran ajustades en spirit de la tua  
Ex 15,15  stadans dels felisteus. 15 Adonchs  fóran torbats los duchs de Edom, e  
Ex 16,35  bona per star, e de aquest menjar  fóran nodrits tro que tocharen las  
Ex 38,21  del tabernacle del testimoni, qui  fóran nombrats segons lo manament de  
Ex 38,27  a on penja lo vel. 27 E los vazos  fóran fets de C [*], cascú de un besant.  
Lv 18,30  no fassau ço que féran aquells qui  fóran abans de vosaltres, ni no siau  
Ex 33,22  la mia glòria, posar-t’he al  forat de la pedra e defendré’t ab la mia  
Ex 25,14  d’or, 14 e metràs-los per los  forats qui seran al costat de la archa  
Ex 25,33 costat e III de l’altre; 33 ab III  forats qui sían a manera de nou en cascuns 
Lv 14,41  pertot, e ferà gitar la raedura  fore del poble en loch inmunde, 42 e ferà  
Lv 17,3  o ovella o cabra en la albergade o  fore la albergade, 4 e no l’oferrà a la  
Ex 21,6  -l’ha a la porta, e a las posts  foredar-li-ha la una orella ab una  
Ex 26,26  als angles. 25 [*] 26 »E feràs  forellats del fust de setim V, per ço que  
Ex 1,6 E Josep era en Egipte. 6 E quant hi  foren [*] ell e sos frares e tot aquell  
Ex 2,18  e abeurà lur bestiar. 18 E quant  foren devant [*] lur pare dix-los: –Per  
Ex 6,4  terra de lur palegrinació en què  foren ells stranys. 5 Yo oyí lo gemagament 
Ex 6,14  companyes. Los fills de Rubèn qui  foren los primers fills de Yrrael foren:  
Ex 6,14  foren los primers fills de Yrrael  foren: Enoch e Calvesron e Carní. 15  
Ex 6,15  de Rubèn. E los fills de Simeon  foren: Genuel e Jamahod e Sasín e Saer e  
Ex 6,16  Cahat e Merarí. E los anys de Leví  foren CXXXVII. 17 Los fills de Gerson:  
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Ex 6,18  E los anys de la vida de Cahat  foren CXXXIII anys. 19 Los fills de Merarí 
Ex 6,19  anys. 19 Los fills de Merarí  foren: Moch e Mozí. Aquests són los  
Ex 6,20  li parí Aron e Moysès e Maria. E  foren los anys de Ameran CXXXVII anys. 21  
Ex 6,21  anys. 21 E los fills de Ysuar  foren: Enapè e Zacrí e Coré. 22 E los  
Ex 6,22  e Coré. 22 E los fills de Oziel  foren: Mizael e Clicipian e Cecrí. 23 E  
Ex 7,25  car tota era tornada sanch. 25 E  foren complits VII dies despuxes que  
Ex 8,17  mà, e ferí la pols de la terra, e  foren fets los moscallons en los hòmens e  
Ex 9,10  e scampà-la Moysès al cel, e  foren fetas nafres e vexigues en las gents 
Ex 15,10  en la mar e cobrí-los; pesants  foren com a plom e en grans aygües. 11  
Ex 32,19 de hòmens qui càntan. 19 E quant se  foren acostats a las albergades, viu  
Ex 34,10  veuran, e feré senyals que may no  foren vists sobre la terra ne en negunes  
Ex 34,33 Senyor al munt de Sinaý. 33 E quant  foren complidas las paraulas, posà un vel  
Ex 36,32 a l’altre costat del tabernacle, e  foren aquests altres V forrellats ves la  
Ex 38,19  tendas del palau. 19 E las colonas  foren IIII a la intrada, ab basses de  
Ex 38,20  del tabernacle [*] del palau  foren d’aram engir. 21 Aquests són los  
Ex 38,29  e vestí-los de argent. 29 E  foren-hi oferts de aram LXXIIM besants e 
Lv 8,13  ’l. 13 E com los fills d’ell  foren oferts, vestí’ls de gonellas de li  
Lv 9,1 36 [*] 9,Tit Capítol VIIIIº 1 E com  foren complits VII dies, en lo VIIIèn die  
Lv 9,20  20 posaren sobre los pits; e com  foren cremats en l’altar lo sèu 21 ab los 
Lv 10,2 de nostro Senyor e cremà aquells, e  foren morts devant nostro Senyor. 3 E dix  
Lv 18,27  los habitadors de la terra que  foren devant vosaltres e ensutzaren ella;  
Lv 26,32 metran-s’hi vostros enamichs qui  foren habitadors de aquella. 33 E a  
Ex 15,13 e la terra ha’ls deguastats. 13 Tu  fores cap nostre e ells temían al poble  
Ex 32,4  a Aron. 4 E quant los hach presos,  formà-ho a obre de fondre e féu-na un  
Ex 9,32 lo li ja floria; 32 la tosella e lo  forment no han mal, car tardans éran. 33 E 
Ex 29,2  alizos ab oli; e feràs tot açò de  forment. 3 E posar-ho-has en un  
Ex 34,22  las promíssias de la tua messa de  forment, e la festa com totas coses sa  
Lv 2,14  e puxs las engraneràs axí com a  forment, e axí oferràs las tuas promíssias 
Lv 2,16  de la oferta, axí com és del  forment e de l’oli, e de tot l’encens,  
Lv 23,17  promíssias, II desenes de cèmola  formentada, las quals coureu en promícies  
Ex 19,18  en lo munt lo fum axí com si fos  forn, e era lo munt pahorós, 19 e ab lo so 
Lv 2,4  com aportaran sacrifici cuyt en lo  forn, axí com pans de cèmola, ço és a  
Lv 7,9  de cèmola qui serà cuyt en  forn e tot ço que serà cuyt en chassola o  
Lv 11,35  en caure de sobre, vullas que sia  forn, vullas que sia ferros de III peus,  
Lv 26,26 vostro axí que X fembras seran en I  forn coent los pans e retran aquells a  
Lv 20,6  als devinadors e als stròlechs e  fornicarà ab ells, jo posaré la mia faç  
Lv 20,5  qui concentiran a ell per ço que  fornicassen ab Moloch, e tolré-los d’  
Ex 34,16  per ço que, pus que ellas hauran  fornicat ab lurs déus e hauran adorat lurs 
Lv 20,10  de son proÿsme, muyre per mort lo  fornichador e la adultre. 11 »Qui dormirà  
Lv 17,7 a las ýdoles ab las quals són stats  fornichadors. Açò serà fur perdurable en  
Lv 18,20 revaleràs la sua letgesa. 20 »Ne no  fornicharàs ab la muller de ton proÿsme,  
Ex 34,15  e negú no t’apell quant hauran  fornichat ab lurs déus e hauran adorat  
Ex 25,13  e II, en l’altre. 13 E feràs  forrallats de fust de setim, e cobrir-  
Ex 26,29 anells d’or per ço que tinguen los  forrallats las taulas, e cobriràs de  
Ex 36,33  quantre la mar. 33 E féu un altre  forrellat qui vingués per mig las taulas,  
Ex 37,21 ensemps VI arbres qui éran de la un  forrellat. 22 E las sparullas e los arbres 
Ex 25,27  haurà anells d’or en què hom meta  forrellats en ells per ço que hom puga  
Ex 25,28 puga aportar la taula. 28 E aquells  forrellats feràs del fust de setim e  
Ex 27,6  enmig de l’altar. 6 E feràs dos  forrellats en l’altar, de fust de setim,  
Ex 27,19  e sirmònies; e feràs de aram los  forrellats d’ell axí com del palau. 20 »E 
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Ex 30,4  per cascun costat per ço que los  forrellats sien mesos en ells e l’altar  
Ex 30,5  e l’altar sia portat. 5 E aquells  forrellats de satim feràs e’ls deureràs.  
Ex 35,11  e cobriment, e anells e taulas e  forrellats [*], 12 e archa e [*] faristol  
Ex 35,13  qui devant li penig, 13 e taula ab  forrellats [*], i pans [*], 14 e canalobre 
Ex 35,16  de holocaust e grazala de aram ab  forrellats e ab sos vaxells, e lo bací ab  
Ex 36,31  vazos per cascuna taula. 31 E féu  forrellats de fust de setim, V a tenir las 
Ex 36,32  e foren aquests altres V  forrellats ves la part de ponent quantre  
Ex 36,34  a l’altre, 34 e deurà aquells  forrellats, e féu los vazos seus d’  
Ex 36,34  d’or per ço que pogués metre los  forrellats, e cobrí’ls de làminas d’or.  
Ex 37,4  un costat e II a l’altre. 4 E féu  forrellats de setim, e cobrí’ls d’or, 5  
Ex 37,14 quantre la corona, e mès en aquella  forrellats per ço que la taula se pogués  
Ex 37,15 pogués portar, 15 e féu en aquellas  forrellats del fust de setim, e environà  
Ex 37,20  20 E en aquell havia IIII  forrellats e IIII anaps a manera de nou, e 
Ex 37,27  per cascun costat per ço que los  forrellats s’hi matéssan e l’altar se  
Ex 37,28  se pogués portar. 28 E aquells  forrellats féu del fust de setim, e cobrí  
Ex 38,20  éran d’argent, 20 e los  forrellats del tabernacle [*] del palau  
Ex 38,31  axí entorn com a la intrada, e los  forrellats del tabernacle e del palau  
Ex 1,7  Yrrael cresquéran e multiplicaren  fort massa e compliren la terra. 8 E  
Ex 2,2  consabé e parí un fill. E viu-lo  fort bell, e amagà’l III mesos; 3 e com  
Ex 6,1  per mans forts los lexaré e en mà  fort los gitaré de lur terra. 2 E parlà  
Ex 6,9  engoxa de l’spirit e per la obra  fort dura. 10 E parlà nostro Senyor a  
Ex 8,24  senyal”. 24 [*] e vénch mosca  fort gran en la casa de Farahó e en sos  
Ex 9,3  los bous e las ovellas pastilència  fort gran, 4 e ferà nostro Senyor  
Ex 10,19  19 E lo Senyor Déu aportà un vent  fort gran qui venia de ponent, e gità las  
Ex 11,3 egipcians. E fou Moysès gran home e  fort en terra de Egipte devant los  
Ex 12,51  de la terra de Egipte ab la sua  fort mà per lurs companyes. 13,Tit Capítol 
Ex 13,3  vos tragué de aquest loch en mà  fort, que no mengeu vuy pa levat. 4 E  
Ex 13,9  tostemps en ta bocha, car en mà  fort te tragué de Egipte; 10 e guarda  
Ex 13,14  “Què és açò?”, diràs-li: “En mà  fort nos tragué nostro Senyor de Egipte,  
Ex 13,16 Senyor nos ha trets de Egipte en mà  fort. 17 E per ço, quant Farahó hach lexat 
Ex 14,10  de Egipte aprés si, temeren-se  fort e cridaren a nostro Senyor 11 e  
Ex 19,16  los trons e los lamps, e una nuu  fort spessa cobrí lo munt, e lo crit del  
Ex 20,5  ni las colràs. Jo sóm ton Déu  fort, celós, qui conexaré la iniquitat  
Ex 28,22 s’ajusten la una a l’altre, d’or  fort bell, 23 e II anells d’or que  
Ex 28,36  muyra. 36 »E feràs una launa d’or  fort bell, en què entretellaràs: “Nostro  
Ex 29,25 sobre l’altar en holocaust de odor  fort suau a nostro Senyor, car oferta és  
Ex 30,3  devant. 3 E vestir-l’has d’or  fort bell, axí la grazela d’ell com las  
Ex 30,34  e de gàlbano de bona odor e encens  fort luent, tot serà de agual pes, 35 e  
Ex 31,8 taula e sos vaxells, e lo canalobre  fort bell ab los ceus vaxells, e l’altar  
Ex 32,11  de Egipte en gran fortalesa e en  fort mà? 12 Prech-te, Senyor, no sia,  
Ex 32,19  lo vadell [*], e enfelloní’s  fort, e gità las taulas de la mà e trencà  
Ex 35,21 de Yrrael devant Moysès, 21 e oferí  fort humilment promíssias a nostro Senyor  
Ex 35,28  ungüent per fer timiama de olor  fort suau. 29 Tots los hòmens e las  
Ex 36,35  e bis retort, de obre polida  fort diversa a depertir, 36 e IIII colones 
Ex 37,6  a ella. 6 E féu oracle d’or  fort bell, de II colzos e mig de lonch e  
Ex 37,11  e mig, 11 e environà-la de or  fort bell, e féu-li làbit d’or engir 12 
Ex 37,15  fust de setim, e environà’l d’or  fort bell, 16 e vaxells de diversos usos  
Ex 37,16  la taula, anaps e tasses d’or pur  fort bell en què hom ofer los sacrificis.  
Ex 37,23  pur. 23 [*] VII luernas [*] d’or  fort pur. 24 E pesava I besant d’or lo  
Ex 37,26  axían corns. 26 E vestí’l d’or  fort bell ab graella [*] e ab corns. 27 E  
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Ex 37,29  de timiama de coses ben olents,  fort neta cose de †punyent†. 38,Tit  
Ex 38,23  del trip de Dan, e ell fou mestre  fort bo de fusta [*] e de jacint e de  
Ex 39,15  ajustaven la una a l’altre, d’or  fort pur, 16 e II arpions e atrestants  
Ex 39,23  e de bis retort, 23 senys d’or  fort pur que posaren entre las magranas en 
Ex 39,29  làmina de sant ornament, d’or  fort pur, e scriviren en ellas per obra de 
Lv 1,13  l’altar en holocaust e en odor  fort suau a nostro Senyor. 14 »E si és la  
Lv 25,55  aduguí de la terra de Egipte en mà  fort. 26,Tit Capítol XXVI 1 »Jo sóm lo  
Ex 9,16  he posat, que mostre en tu la mia  fortalesa e lo meu nom sia comptat en tota 
Ex 15,2 lo pujador gità en la mar. 2 La mia  fortalesa e la mia laor és nostro Senyor, 
Ex 15,6 mà dreta, Senyor, me fassa gran en  fortalesa; la tua mà, Senyor, farex lo  
Ex 15,8  ajustades en spirit de la tua  fortalesa, e stech la ona del flum, e  
Ex 15,13  remist, e portist-lo en la tua  fortalesa en lo teu sant habitacle. 14  
Ex 32,11 traguist de terra de Egipte en gran  fortalesa e en fort mà? 12 Prech-te,  
Ex 39,19  al breguer ajustades als anells  fortment, e ligave’ls una saveneta de  
Ex 6,1  què faré a Farahó, car per mans  forts los lexaré e en mà fort los gitaré  
Ex 15,11  ¿qui és semblant a tu en los  forts? ¿Qui és semblant a tu, gran en  
Ex 15,15  de Edom, e tremolament tench los  forts de Moab; enfortiren-sa tots los  
Ex 22,24  mi e jo oyré lur crit, 24 e la mia  fortsa desdenyar-s’ha e faré-us [*]  
Ex 22,25  no li contresteràs que li fasses  fortsa, ni l’opembràs ab usures. 26 »E si 
Ex 32,10  de dur cap; 10 lexe’m que la mia  fortsa sa irescha quantre ells e que’ls  
Ex 32,11 deya: –Senyor, per què yrexs la tua  fortsa quantre lo teu poble que traguist  
Lv 26,20  20 e tornerà a no-res vostra  fortsa. E vostre terra no derà son blat ni 
Lv 25,53  ’t que devant tu no sia aflegit  fortsadement ni massa. 54 E si per açò no  
Lv 19,13 ton proÿsme ni no opremes a ell per  fortse. No romendrà ab tu la obre de ton  
Ex 4,24  ton fill primer.” 24 E com ell  fos en la carrera [*], acorrech-li  
Ex 13,21 nit en columpna de foch, per ço que  fos capdell de la lur via. 22 E may no’ls 
Ex 16,32 pa que jo’ls nodrí al desert quant  fos trets de Egipte.” 33 E dix Moysès a  
Ex 19,18 pujava en lo munt lo fum axí com si  fos forn, e era lo munt pahorós, 19 e ab  
Ex 20,20 ço que us provàs e que la temor sua  fos en vosaltres e no peccàsseu. 21 E  
Ex 21,36  del mort. 36 E si sabia que lo bou  fos feridor ab corn e no’l guarda son  
Ex 22,21  ni’l turmentareu, car vosaltres  fos stranys en terra de Egipte. 22 »No  
Ex 23,9  las ànimas dels strans e vosaltres  fos palagrins en terra de Egipte. 10 »E VI 
Ex 34,29  e no sabia que la sua cara  fos cornuda per la companya de la paraula  
Ex 36,13  las ances de las cortines e que’n  fos fet un tabernacle. 14 E féu XI sagues  
Ex 36,18 ab què’s lessàs lo terrat e que’n  fos fet un mantell de totas las sagas. 19  
Lv 11,45  de terra de Egipte per ço que  fos a vosaltres en Senyor. Sants sereu,  
Lv 19,34  a vosaltres matexs, car vosaltres  fos strangers en terra de Egipte. Jo sóm  
Lv 22,33  de la terra de Egipte per ço que  fos a vosaltres en Déu. Jo sóm lo Senyor  
Lv 24,12  que sabéssan què manaria Déu que  fos fet d’ell. 13 E parlà nostro Senyor  
Lv 25,38  la terra de Canahan per ço que  fos vostre Déu. 39 »E si ton frare serà  
Lv 26,45  Egipte devant las gents per ço que  fos lur Déu. Yo sóm lo Senyor Déu. Aquests 
Lv 13,21  serà pus pregona del cuyre e serà  foscha, enclourà ell lo prevere per VII  
Ex 8,18  ho fer axí ab lur encantament, que  fóssan moscallons, e no poguéran. E éran  
Ex 36,1  obrar [*] aquellas coses qui  fossen ops en ús del santuari e que manà  
Ex 36,30  per los angles, 30 que VIII taulas  fossen ensemps e haguéssan XVI bases d’  
Lv 20,26  de tots los pobles per ço que  fósseu meus. 27 »Hom o fembra qui serà  
Lv 11,19  e la ganta 19 e’l flamench e la  fotge segons lurs genus, e putpuda e rata  
Ex 1,20  a nós. 20 [*] e cresqué lo poble e  fou massa confortat, 21 car las madrinas  
Ex 2,9  fembre e nodrí l’infant; e quant  fou gran liurà’l a la filla de Farahó, 10 
Ex 2,11  terç 11 E en aquells dies, pus que  fou crescut Moysès, isqué a sos frares e  
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Ex 2,21 ’l na jaquís anar? [*]. 21 E quant  fou vengut, jurà Moysès que staria ab ell. 
Ex 4,7  e tragué-la’n altre vegada, e  fou semblant a l’atre. 8 E dix-li: –Si  
Ex 4,14  Senyor, que’m dons companya. 14 E  fou irat nostro Senyor Déu quantre Moysès  
Ex 5,12  aminverà res de vostra obre. 12 E  fou scampat lo poble per tota la terra de  
Ex 7,13  devorà los drachs d’ells. 13 E  fou endureÿt lo cor de Farahó e no’ls  
Ex 7,21  beura de l’aygüe del flum, e  fou sanch en tota la terra de Egipte. 22 E 
Ex 7,22  egipcians ab lur encantament, e  fou endureÿt lo cor de Farahó e no l’oyí, 
Ex 8,17 bísties, e tota la pols de la terra  fou tornada en moscallons per tota la  
Ex 8,19  és lo Déu del déu de Farahó. E  fou endureÿt lo cor de Farahó e no’ls  
Ex 8,24  e’n tota la terra de Egipte, e  fou complida la terra de tot linatge de  
Ex 9,7  de aquellas que possaÿa Yrrael. E  fou agreujat lo cor de Farahó e no lexà lo 
Ex 9,18 en aquesta hora molta pedra, que no  fou aytal en Egipte, del die que fou  
Ex 9,18 no fou aytal en Egipte, del die que  fou edifichada entrò ara. 19 Donchs,  
Ex 9,35 cessaren, e cresqué lo peccat, 35 e  fou agreujat lo seu cor e de sos servents  
Ex 10,15  la terra, e guastaren-ho tot; e  fou destroÿda tota la herba de la terra e  
Ex 11,3  al poble devant los egipcians. E  fou Moysès gran home e fort en terra de  
Ex 12,30  e tota la terra de Egipte, e  fou fet gran crit en Egipte, car no hy  
Ex 14,5  a Farahó que lo poble era fugit, e  fou mudat lo cor de Farahó e de sos  
Ex 14,10  quantre Belsafon. 10 E quant los  fou prop Farahó e los fills d’Irrael  
Ex 16,13  jo sóm lo Senyor Déu vostre.” 13 E  fou fet vespre, e vinguéran tantas de  
Ex 16,20  al sendemà, e podrí’s tot e  fou ple de vèrmens; e irà’s Moysès  
Ex 16,24  manat Moysès, e no’s podrí ni hy  fou trobat verma. 25 E dix Moysès: –Menjau 
Ex 16,36 ço és, una de aquellas masuras, [*]  fou stojada a las generacions  
Ex 18,7  altre ab paraules de pau. E quant  fou intrat en la tenda, 8 comptà Moysès a  
Ex 19,1  XXIIII 1 E al tercer mes quant  fou axit Yrrael de la terra de Egipte [*]  
Ex 19,20  lasús del cap del munt; e quant hi  fou pujat 21 dix-li: –Conjura lo poble  
Ex 24,15  ha, aduyts-la a ell. 15 E quant  fou pujat Moysès, cobrí lo munt una nuu,  
Ex 31,2 del nom de Beel lo fill de Urí, qui  fou fill de Hur, del trip de Judà, 3 e he  
Ex 32,14  e possayreu-la tostemps.” 14 E  fou apagat nostro Senyor que no fes tot lo 
Ex 34,5  II taulas. 5 E quant nostro Senyor  fou devallat ab la nuu, stech Moysès [*] e 
Ex 35,1  35,Tit Capítol XXXXI 1 E quant  fou ajustada tota la companya dels fills  
Ex 35,22  e anells, tots vaxells d’or  fou partit en dons de nostro Senyor. 23 Si 
Ex 35,30  del nom de Bersabè [*] Urí, qui  fou fill de Hur, del trip de Judà, 31 e ha 
Ex 38,22  quals Bezelael, fill de Urí, qui  fou fill de Hur, del trip de Judà, havia  
Ex 38,23 de Sizamach, del trip de Dan, e ell  fou mestre fort bo de fusta [*] e de  
Ex 38,24 vermelló e de bis. 24 Tot l’or qui  fou despès en la obra del santuari qui fou 
Ex 38,24  despès en la obra del santuari qui  fou ofert als dons, XXVIIII besants e  
Ex 38,25  a la masura del santuari. 25 E  fou ofert de aquells que [*] havían XX  
Ex 40,15  segon any, al primer die del mes,  fou endressat lo tabernacle. 16 E endressà 
Ex 40,31  a l’intrant. E quant tota la obra  fou acabada e lo tabernacle del testimoni  
Ex 40,31  e lo tabernacle del testimoni  fou a punt, axí com nostro Senyor havia  
Lv 5,1  que ell ho oyí e hu viu e hy  fou concent, si no ho denunciarà portarà  
Lv 10,5  e gitaren-los defora axí com los  fou manat. 6 E parlà Moysès a Aron e a  
Lv 10,16  era ofert per peccat, trobà’l, e  fou irat contre Aletzar e Aytamar, que  
Lv 21,24  los fills d’Irrael, axí com li  fou manat. 22,Tit  1 E parlà nostro Senyor 
Lv 24,11  nostro Senyor e maldigués aquell,  fou amanat a Moysès. E la mare d’aquell  
Lv 26,43 -m’he de la terra 43 la qual [*]  fou lexade per ells complauran a si los  
Ex 8,32  n’hi romàs neguna. Capítol XII 32  Fou agreujat lo cor de Farahó, axí que  
Ex 21,5  muller e mos infants”, no n’axirà  franch 6 e oferrà’ls son senyor a Déu, e  
Ex 21,26 ull e’l ferà orp, tremetrà’l-na  franch per l’ull que li ha tret; 27 e si  
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Lv 19,20  no deven morir, †si bé† no serà  francha, 21 mas per la sua colpa oferrà al 
Ex 21,27 serventa, axí matex los lexerà anar  franchs. 28 »E si lo bou ab son corn  
Ex 4,14  quantre Moysès e dix: –Aron, ton  frare levite, sé que és bell parler. Ves  
Ex 7,1  he stablit déu de Farahó; Aron ton  frare serà ton profeta. 2 Tu li parlaràs  
Ex 10,23 que per III dies 23 negú no viu son  frare ni’s moch del loch en què era. E  
Ex 28,1  1 »E ajustaràs a tu Aron, ton  frare, ab sos fills del mig dels fills de  
Ex 28,2 E faràs vestidura santa a Aron, ton  frare, en glòria e honor. 3 E parlaràs a  
Ex 28,4  E feran vestits sants a Aron, ton  frare, e a sos fills, per ço que usen de  
Ex 28,41  e en honor. 41 [*] a Aron, ton  frare, e a sos fills ab ell, e sagraràs  
Ex 32,27  las albergades, e ocia cascú son  frare e son amich e son proÿsme.” 28 E  
Ex 32,29  Senyor, cascú en son fill e en son  frare, per ço que us sia donada  
Lv 16,2  a Moysès e dix: –Parla a Aron ton  frare que no intre null temps en lo  
Lv 18,16  la vergonya de la muller de ton  frare, car vergonya és de ton frare. 17 »E 
Lv 18,16  ton frare, car vergonya és de ton  frare. 17 »E la vergonya de la sor de la  
Lv 19,17 sóm Senyor. 17 »No hauràs en oy ton  frare en ton cor, ans lo castigueràs  
Lv 20,20  20 »Qui jaurà ab la muller de son  frare e de son avonclo e descobrirà la  
Lv 20,21  21 »Qui pendrà la muller de son  frare cose no degude fa e descobre la  
Lv 20,21  fa e descobre la vergonya de son  frare, e per ço seran menys de fills. 22  
Lv 21,2  sobre pare e mare e fill e filla e  frare 3 e sor verge que no és acostada a  
Lv 25,14  d’ell, no costrengues ton  frare, mas segons lo nombre de l’any  
Lv 25,25  venuda. 25 »E si serà aflegit ton  frare e vendrà la sua possació, lo pus  
Lv 25,35  és. 35 »E si serà afeblit ton  frare e vendrà en ta mà com strany o  
Lv 25,36  Déu teu per ço que puga viura ton  frare ab tu. 37 No deràs la tua moneda ab  
Lv 25,39 ço que fos vostre Déu. 39 »E si ton  frare serà tochat de gran pobresa e per  
Ex 1,6  6 E quant hi foren [*] ell e sos  frares e tot aquell parentiu, 7 los fills  
Ex 2,11 que fou crescut Moysès, isqué a sos  frares e viu la aflicció d’ells. E viu un 
Ex 2,11 Egipte qui ferí un dels hebreus sos  frares; 12 e com ell guardàs ça e là e vis 
Ex 4,18  e dix-li: –Iré e tornaré a mos  frares en Egipte per ço que veja encara si 
Lv 10,4  dix a ells: –Anau e preneu vostres  frares devant del santuari, e portau-los 
Lv 10,6  no ischa indignació. E los vostros  frares e totas las cases de Yrrael  
Lv 21,10  ço és, lo sacerdot major entre sos  frares, sobre lo cap del qual és gitat  
Lv 25,46  -los-heu empertostemps. E los  frares vostres dels fills d’Irrael no  
Lv 25,47  ne ab duresa. 47 »E si algú de tos  frares serà opremut per pobresa e vendrà  
Lv 25,48  aprés la venda, qualsevulla de sos  frares pot rembre aquell, 49 vullas germà  
Lv 26,37 negú. 37 E correran cascú sobre sos  frares axí com si fugien a batalla. Negú  
Lv 6,21  e la mitat al vespre. 21 La qual  fregiran en la paella ab oli, e oferran  
Ex 17,3  3 E hagué alí lo poble set per  fretura d’aygüe, e murmurà quantre Moysès 
Lv 8,20  per membres, e lo cap e la  frexura e lo sèu mès en lo foch, 21 levats 
Lv 2,5  oferta de cèmola mesclada ab oli e  frita axí com crespells en paella, ço és a 
Ex 26,9  axí com la sizena saga en lo  front del terrat †deble†. 10 E feràs L  
Ex 28,38 de jacint e serà [*] la mitra 38 al  front del bisbe, e aportarà Aron la  
Ex 28,38  E serà la làmina tostemps en son  front per ço que plàcia a nostro Senyor.  
Lv 8,9  -li la sàvena en lo cap, e en lo  frontal de aquella posà la launa d’or  
Lv 25,19  pahor, 19 e derà la terra son  fruyt, dels quals menjareu entrò a  
Lv 25,27 preu a rembre-la, 27 compteran lo  fruyt de aquell temps com se vané, e ço  
Lv 26,20  no derà son blat ni los arbres lur  fruyt. 21 »E si anau ab mi en duresa ni no 
Ex 10,15  tota la herba de la terra e los  fruyts dels arbres qui éran romasos de la  
Lv 2,14  dons de las tuas promíssies de tos  fruyts a nostro Senyor, de las spigues  
Lv 19,23  e plantareu en ella arbres portant  fruyts, levareu lo prepuci Iª scorsa– d’  
Lv 19,24  24 Entrò al quart any tots los  fruyts d’aquells santifichareu loables al 
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Lv 19,25  25 e en l’any quint menjareu los  fruyts ajustats que porteran. Jo sóm lo  
Lv 23,39  com vosaltres ajustareu tots los  fruyts de la vostre terra, festivareu la  
Lv 23,40  E vosaltres pendreu lo primer die  fruyts de arbres molt bells, e brancha de  
Lv 25,15  d’ell, 15 e segons compte dels  fruyts vena a tu. 16 E aytant com més any  
Lv 25,16  menys compenseràs, e lo temps dels  fruyts venan a tu. 17 Negun de vosaltres  
Lv 25,20  si no sembram ni cullim nostres  fruyts?”, 21 jo daré la mia benedicció a  
Lv 25,37  a ell, ne la sobreabundància dels  fruyts no ratendràs. 38 Jo sóm lo Senyor  
Lv 26,4  e los arbres seran complits de  fruyts; 5 e atenyeran las messas lo gra, e 
Lv 27,30  de terra, axí de blats com de  fruyts, són de Déu e en aquell són  
Ex 2,15  paraulas, e volia’l auciure, e  fugí-sse’n e anà en terra de Median, e  
Ex 4,3 -la en terra e tornà serp, axí que  fugia Moysès. 4 E dix nostro Senyor: –Sten 
Ex 14,25  al fons. E diguéran los egipcians:  –Fugiam a Yrrael, car nostro Senyor se  
Lv 26,37  cascú sobre sos frares axí com si  fugien a batalla. Negú de vosaltres no  
Ex 9,20  tembrà Déu o la paraula de Déu féu  fugir los seus servents e lo bestiar en  
Ex 21,13  mans, jo li stabliré loch hon dega  fugir e scapar. 14 E si algú sientment  
Ex 32,18  ni crit de hòmens qui contrasten a  fugir, mas de hòmens qui càntan. 19 E  
Lv 26,36  de lurs enamichs, enaxí que ells  fugiran per lo so de la fulla de l’arbre  
Ex 23,7  al judici del pobre. 7 A falcies  fugiràs, e no auciuràs lo noent ni lo  
Ex 14,27 primer loch, e mentre los de Egipte  fugiren, las aygües los prenguéran e  
Lv 26,25  tallant lo meu fermament. E com  fugireu en las ciutats, jo trematré  
Ex 14,5  a saber a Farahó que lo poble era  fugit, e fou mudat lo cor de Farahó e de  
Lv 23,40 palmers, e rams de fust que haja la  fulla spessa, e de sàlzer de torrent, e  
Lv 26,36  que ells fugiran per lo so de la  fulla de l’arbre enaxí com si éreu  
Ex 19,18  ab foch, e pujava en lo munt lo  fum axí com si fos forn, e era lo munt  
Ex 19,18  al peu del munt de Sinaý. 18 E  fumava per ço com nostro Senyor hi era  
Ex 20,18  e lo so del corn e lo munt qui  fumava, e spaordits stiguéran de luny. 19  
Ex 26,19  fundements d’argent per ço que II  fundaments sían sotmesos a cascuna taula  
Ex 26,21  XXXX fundements d’argent, e II  fundaments seran posats sots cascuna  
Ex 26,19  migdie, 19 en què scamparàs XXXX  fundements d’argent per ço que II  
Ex 26,21  haurà XX taules 21 qui hauran XXXX  fundements d’argent, e II fundaments  
Lv 6,18  de Aron menjaran ella, e açò sia  fur per tostemps en vostres generacions de 
Lv 7,34  sacerdot, e als fills de aquell en  fur del Senyor Déu, en ley perdurable a  
Lv 16,29  29 »E açò serà a vosaltres en  fur perdurable: en lo mes VIIè, en lo Xèn  
Lv 16,31  e afligireu vostres ànimas a  fur de tots temps. 32 »E perdonerà lo  
Lv 16,34  [*]. 34 »E açò serà a vosaltres  fur legítim e perdurable, e per ço que  
Lv 17,7  són stats fornichadors. Açò serà  fur perdurable en aquells, e aquells que  
Lv 23,21  servil no fareu en aquell. Açò és  fur perdurable en totas vostres  
Lv 23,31  obre en aquell die, e açò serà  fur perdurable a vosaltres en totas  
Lv 23,36  Senyor, e açò serà a vosaltres en  fur, e no fareu neguna obre servil en  
Lv 23,41  aquell per VII dies en l’any, per  fur a tostemps en las generacions vostres. 
Lv 24,3  al matí, e açò serà a vosaltres  fur perdurable e en vostres generacions. 4 
Lv 24,8 fet manament als fills d’Irrael en  fur perdurable. 9 E aquells pans seran de  
Lv 11,29  axí com mostela e rata e talpa e  furó, cascú d’aquests segons son genus,  
Lv 26,28  mi, 28 jo iré contre vosaltres en  furor contràrie e corregiré vós en VII  
Lv 10,11  als fills d’Yrrael tots los meus  furs que ha parlats Déu a ells per mà de  
Lv 18,26  ceus. 26 »Guardau los meus  furs e mos juýs, e no fassau neguna de  
Lv 20,23 e habitar. 23 No vullau anar en los  furs de las nacions las quals jo gitaré  
Lv 19,11  lo Senyor Déu vostro. 11 »No feràs  furt. No mentiràs a negú. No engans ton  
Ex 22,1  22,Tit Capítol XXVII 1 E si negú  furta bou o ovella e la auciu o la ven, V  
Ex 21,16  o sa mare, muyra de mort. 16 E qui  furtarà home e’l vendrà a son proÿsma  
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Ex 20,15 fembra que no sia ta muller. 15 »No  furtaràs. 16 »No parlaràs quantre ton  
Ex 22,4  4 E si hom li troba ço que ha  furtat [*], o sia bou o aze o ovella, al  
Ex 32,8 mostrist, e han fet un vadell d’or  fus al foch e l’han adorat e sacrifichat, 
Ex 7,19  de Egipte, axí en los vaxells de  fust com de pedre. 20 E féran Moysès e  
Ex 15,25  e nostro Senyor amostrà-li un  fust; e quant l’hach mès en las aygües  
Ex 25,10  »E axí fereu 10 aquella archa: del  fust de setim qui haja de fons II colzos e 
Ex 25,13  l’altre. 13 E feràs forrallats de  fust de setim, e cobrir-los-has d’or, 
Ex 25,23  d’Irrael. 23 »E feràs taula del  fust de setim, qui haurà II colzos de  
Ex 25,28  28 E aquells forrellats feràs del  fust de setim e environar-los-has d’  
Ex 26,15  devant l’altar del tabernacle del  fust de setim, 16 que cascuna haja X  
Ex 26,26  25 [*] 26 »E feràs forellats del  fust de setim V, per ço que tenguen las  
Ex 26,32 e aparellaràs devant IV colones del  fust de setim. Aquellas seran deurades e  
Ex 26,37  d’egulla. 37 E las V colones del  fust de setim deureràs, e devant ellas  
Ex 27,1  XXXII 1 »E feràs l’altar de  fust de setim, qui haurà V colsos de  
Ex 27,6  dos forrellats en l’altar, de  fust de setim, los quals cobriràs de  
Ex 35,7  pells de moltons robricades [*], e  fust de setim 8 e oli a las lumenàries e  
Ex 35,24  e aram oferían a nostro Senyor, e  fust de setim a veriables usos. 25 E las  
Ex 36,20  jacint. 20 E féu las taulas [*] de  fust de setim; 21 e la una taula havia X  
Ex 36,31  taula. 31 E féu forrellats de  fust de setim, V a tenir las taulas de la  
Ex 36,36  a depertir, 36 e IIII colones de  fust de setim, e deurà-las ab los caps e 
Ex 37,1  XXXXIII 1 E féu Bezelael archa del  fust de setim, e havia II colzos [*] de  
Ex 37,10 la un a l’altre. 10 E féu taula de  fust de satim, de II colzos en lonch e I  
Ex 37,15 15 e féu en aquellas forrellats del  fust de setim, e environà’l d’or fort  
Ex 37,19  agual de VI abres que axien del  fust del canalobre. 20 E en aquell havia  
Ex 37,28  28 E aquells forrellats féu del  fust de setim, e cobrí’ls de launes d’  
Ex 38,1  1 E féu altar de holocaust de  fust de setim, de V colzos, quadrat, e III 
Ex 38,6 rodellas a portar. 6 E féu-los de  fust de setim, e cobrí’ls de launas de  
Lv 11,32  morts serà ensutzat, axí vaxell de  fust, que hom usa, o pells o celici o  
Lv 14,4  los quals són lícits de menjar, e  fust de cedres, vermell e hisop. 5 E  
Lv 14,6  6 e l’altre ocell pendrà ab lo  fust del cedre e la grana e l’hisop, e  
Lv 14,49  de aquella prenga II perdals e  fust de cedre e grana e hysop. 50 E com  
Lv 14,51  aquell banyerà lo perdal viu e lo  fust e la grana e l’hisop, e en las  
Lv 14,52  vives, e ab lo perdal viu e ab lo  fust e ab la grana e ab l’hisop. 53 E com 
Lv 15,12  tochat sia trenchat, e si és de  fust, sia levat ab aygüe. 13 »E si serà  
Lv 23,40  e brancha de palmers, e rams de  fust que haja la fulla spessa, e de sàlzer 
Ex 38,23 de Dan, e ell fou mestre fort bo de  fusta [*] e de jacint e de porpre e de  
Lv 14,45  e las suas parets e la sua  fusta e tota la universa pólvora sia  
Ex 30,1 altar a sacrificar la timiama, dels  fusts de setim, 2 qui haurà I colzo de  
Ex 31,5  precioses e de divercitats de  fusts. 6 E dóna-li per companyó Goliab,  
Ex 2,22  e apellà’l Gersan e dix: «Strany  fuy en terra stranya.» E parí’n altre que 
Ex 18,3  nom Gersan –e dix lo pare: «Jo  fuy strany en terra stranya»–, 4 e l’  
Ex 34,17  tos fills. 17 »No feràs déus  fuzos en foch. 18 »Guardaràs la festa dels 
Ex 38,5  de aram, e sots ella havia [*], 5  fuzos IIII anells per altres tants caps  
Ex 1,4 3 Ysacar, Zabulon, Neptalín, 4 Dan,  Gad, Asser e Benjamín. 5 Totas las ànimas  
Ex 30,34  odors de stacte e de unicle e de  gàlbano de bona odor e encens fort luent,  
Lv 11,18  qui és ocell gran com àguila, e la  ganta 19 e’l flamench e la fotge segons  
Lv 23,10  vostra segade, adureu la primera  garba de vostra segade al sacerdot per  
Lv 23,11  11 E alcerà lo sacerdot la  garba devant Déu per ço que sia acceptable 
Lv 23,11  del dissapte lo prevere alcerà la  garba e santificharà aquella, 12 e oferreu 
Lv 23,12  12 e oferreu en lo die que la  garba se alcerà devant Déu I moltó de I  



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

410 
 

Lv 23,15  del dissapte en lo qual oferiu la  garba de las promíssias VII setmanes  
Ex 3,2  en flama de foch enmig de una  gavarrera, e veya que la gavarrera  
Ex 3,2  de una gavarrera, e veya que la  gavarrera flamajava e no’s cremava. 3 E  
Ex 3,3  [*] vizió, per què no’s crema la  gavarrera.» 4 E viu nostro Senyor que ell  
Ex 3,4  a veura; apellà’l d’enmig de la  gavarrera e dix-li: –Moysès, Moysès! E  
Ex 3,17  de l’heteu e amoreu [*] e aveu e  gebuzeu, en la terra en què corre let e  
Ex 13,5  e de l’amoreu e de l’aveu e del  gebuzeu, que jurà a vostros pares que us  
Ex 23,23  e lo farizeu e lo cananeu [*] e lo  gebuzeu; jo destroyré per tu. 24 No  
Ex 33,2  lo cananeu e amoreu e hateu [*] e  gebuzeu devant tu, 3 e intreràs en la  
Ex 34,11  ta cara lo amoreu e cananeu e  gebuzeu e heteu e farizeu e aveu. 12  
Ex 16,14  manut quax [*], en semblansa de  gelada sobre la terra. 15 E quant ho  
Ex 34,14  Nostro Senyor e lo seu nom és  gelós, Déu és envejós. 15 No fasses  
Ex 6,5 què foren ells stranys. 5 Yo oyí lo  gemagament dels fills de Yrrael perquè los 
Ex 23,26  e de ta terra. No serà malaltia ni  gemagament; jo compliré lo nombre de tos  
Ex 2,23  de Egipte. E los fills d’Irrael  gemagaren per las obras, e cridaren. E lur 
Ex 2,24  pujà a nostro Senyor. 24 E oyí lo  gemegament d’ells e rembrà’s de la  
Ex 35,27 prínceps oferían pedras uniquines e  gemes al sobremusclo e al reonal, 28 e  
Ex 39,6  d’or e entretellades per art de  gemes dels noms dels fills de Yrrael, 7 e  
Ex 39,10  10 e posà en ell IIII órdens de  gemes. En la primera orde havia sardis e  
Ex 20,5  en los fills en la terça e quarta  generació de aquells qui m’aÿraven, 6 e  
Ex 34,7  als fills [*] entrò a la terça [*]  generació. 8 E cuytà’s Moysès, e encorbà  
Ex 3,15  mon memorial en totas coses en las  generacions. 16 Vé e ajusta tots los pus  
Ex 12,14 heu sant a nostro Senyor en vostres  generacions per tostemps. 15 »VII dies  
Ex 12,17  e guardareu aquest die en vostras  generacions per costum perdurable. 18 Lo  
Ex 12,42  [*] los fills de Yrrael en lurs  generacions. 43 E dix nostro Senyor a  
Ex 16,32  e sia guardada en las devenidores  generacions per ço que conègan lo pa que  
Ex 16,33 una masura, e stojau-ho [*] a las  generacions vostres 34 axí com manà nostro 
Ex 16,36  masuras, [*] fou stojada a las  generacions sdevenidores. Ex 17,Tit  
Ex 17,16  Déu serà quantre Amalech per totas  generacions. 18,Tit Capítol XXIII 1 Quant  
Ex 20,6  6 e qui hauré misericòrdia en M  generacions en aquells qui amen [*] e  
Ex 29,42  perdurable oferta en vostres  generacions, [*] del tabernacle del  
Ex 30,8  devant nostro Senyor en vostres  generacions. 9 No ofarreu sobre ell  
Ex 30,10  e placarà sobre aquell en vostres  generacions. Sant de sants serà a nostro  
Ex 30,31 unció serà a mi sant en las vostres  generacions, 32 e carn d’home no serà  
Ex 31,13  és entre mi e vosaltres e vostres  generacions, per ço que sapiau que jo sóm  
Ex 31,16  sant e honren aquell en lurs  generacions; covinensa és perdurable 17  
Lv 3,17  Senyor. 17 »Perdurable dret en las  generacions, en tots los vostros  
Lv 6,18 açò sia fur per tostemps en vostres  generacions de sacrifici al Senyor; tots  
Lv 7,36 Irrael en ralegió perdurable en las  generacions sues. 37 »[*] la ley de l’  
Lv 10,9  és perdurable en las vostres  generacions 10 per ço que hajau ciència de 
Lv 23,14  Manament és perdurable en totas  generacions vostres e en vostres  
Lv 23,21  habitacions e’n las vostres  generacions. 22 »E puxs que haureu segades 
Lv 23,31  a vosaltres en totas vostres  generacions e en totas vostres  
Lv 23,41  l’any, per fur a tostemps en las  generacions vostres. E en lo VIIèn mes [*] 
Lv 24,3  fur perdurable e en vostres  generacions. 4 E sobre lo canalobre que és 
Lv 22,24  contret, aronsat o sech o menys de  genetius no ofirau al Senyor, ni en la  
Ex 16,20  al sendemà. 20 E no’l creguéran  gens, abans na ajustaren al sendemà, e  
Ex 27,8  per ell a portar; 8 que no serà  gens macís, abans serà tou de dins, axí  
Lv 5,11 aquella oli, ni encens no n’hi pos  gens, car per peccat és. 12 E liura  
Lv 22,30  menjareu aquell e no’n romandrà  gens entrò al matí e’n l’altre die. Jo  
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Lv 26,44  per ço avorrí lur ànima. 44 Emperò  gens per açò, com seran en terra stranya,  
Ex 19,6  sereu a mi regne sacerdotal e  gent santa.” Aquestas són las paraulas que 
Ex 32,10  destroescha, e faré a tu en gran  gent. 11 E Moysès orava lo Senyor Déu e  
Ex 33,13  tu; guarda lo teu poble e aquesta  gent. 14 E dix nostro Senyor: –La mia cara 
Lv 21,15 de son linatge ab aquella de la sua  gent, car jo sóm lo Senyor Déu qui  
Ex 9,9  hagen nafres, e sían vergades las  gents en tota la terra de Egipte. 10 E  
Ex 9,10  fetas nafres e vexigues en las  gents e en las bísties. 11 E los  
Ex 34,10  vists sobre la terra ne en negunes  gents, per ço que veja lo poble enmig de  
Ex 34,24  24 car quant jo havia toltas las  gents de ta cara e havia axemplats los  
Lv 18,24  quals són ensutzades las universas  gents, las quals jo gitaré devant lo  
Lv 18,28  coses, axí com he rases las  gents qui abans de vosaltres hi habitaven, 
Lv 26,33 33 E a vosaltres scamparé entre las  gents, e trauré aprés vosaltres lo meu  
Lv 26,38 son enamich, 38 e perireu entre las  gents, e los stranys de la terra vos  
Lv 26,45  ells de terra de Egipte devant las  gents per ço que fos lur Déu. Yo sóm lo  
Ex 6,15 Rubèn. E los fills de Simeon foren:  Genuel e Jamahod e Sasín e Saer e Saül,  
Lv 11,14  14 e mirla e voltor segons son  genus, 15 e tot corp negre e tot ocell de  
Lv 11,16 16 e sturç [*] e sperver segons son  genus, 17 e mussol e òliba, lo duch 18 e  
Lv 11,19 ’l flamench e la fotge segons lurs  genus, e putpuda e rata pinada. 20 »E  
Lv 11,22  deveu, axi com és bruc segons son  genus, e attacus e ophiomacus e lagots,  
Lv 11,22  cascun d’aquests segons son  genus. 23 E qualquequal de las voletaries  
Lv 11,29 e furó, cascú d’aquests segons son  genus, 30 e dragó e sergantana e cameleon  
Lv 21,20  peu o la mà o la cama, 20 ni serà  geperut o leganyós, o si haurà desfeta en  
Lv 11,34  no nèdeus, e tota cose que beureu  gequida de tots los vaxells serà inmunde.  
Ex 3,8 e hateu e amoreu e cerezeu e aveu e  gerbuzeu. 9 Lo crit dels fills de Yrrael  
Lv 25,49 frares pot rembre aquell, 49 vullas  germà o avoncle o cosín germà. E si per  
Lv 25,49  49 vullas germà o avoncle o cosín  germà. E si per ventura no’s pot rembre,  
Lv 20,17  sia sobre ells. 17 »Qui pendrà sa  germana filla de son pare [*], e veurà la  
Lv 20,17 poble, per ço car la vergonya de sa  germana descobrí, e porteran la lur  
Lv 20,19  no descobriràs las vergonyas de la  germana de ton pare ne de ta mare, e qui  
Lv 25,11  sembrareu ni segareu, car de grat  germeneran los camps, ne no cullau las  
Lv 26,4 en son temps, 4 e la terra derà son  germinament, e los arbres seran complits  
Lv 19,23  scorsa– d’aquells poms que seran  germinats e seran no nèdeus a vosaltres e  
Lv 25,3  VI anys poderàs ta vinya e de grat  germinerà, 4 e lo VIIèn any [*]; 5 [*] no  
Ex 2,22 22 e parí-li un fill, e apellà’l  Gersan e dix: «Strany fuy en terra  
Ex 18,3  seus, la un dels quals havia nom  Gersan –e dix lo pare: «Jo fuy strany en  
Ex 6,16  fills de Leví per lur perentiu:  Gerson e Cahat e Merarí. E los anys de  
Ex 6,17 Leví foren CXXXVII. 17 Los fills de  Gerson: Jobení e Semehí per lurs  
Ex 35,23 totas pells de moltons rubricades e  gesint, 24 e argent e or e matall e aram  
Ex 3,1  1 E Moysès paxia las ovellas de  Getró son sogre, sacerdot de Median, dins  
Ex 4,18  18 E anà-sse’n Moysès e tornà a  Getró, son sogre, e dix-li: –Iré e  
Ex 4,18 veja encara si són vius. E dix-li  Getró: –Vés en pau”. 19 E dix nostro  
Ex 18,1  Capítol XXIII 1 Quant hach oÿt  Getró, sacerdot de Median, sogre de  
Ex 18,5  de glay de Farahó». 5 E vench  Getró, sogre de Moysès, e sos fills e sa  
Ex 18,6 menà a Moysès e dix: –Jo, ton sogre  Getró, vench a tu, e ta muller e II fills  
Ex 18,9  e alegrats. 9 E alegrà’s  Getró de tots los béns que Déu havia fets  
Ex 18,12 havia stat quantre ells. 12 E oferí  Getró, lo sogre de Moysès, holocausts a  
Ex 18,27  leugeras coses. 27 E lexà’n anar  Getró, son sogre, [*] en la sua terra.  
Ex 21,18  o ab puny, e aquell no morrà mas  geurà al lit, 19 si se’n va defora ab un  
Lv 22,4 lo qual decórrega sperma axí com si  geya ab fembra, 5 ne tocharà nenguna  
Lv 10,5 intraren e prengueren-los axí com  gèyan, vestits ab gonellas de li, e  
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Ex 3,6  de Ysach e Déu de Jacob. E Moysès  girà’s, car no gosava mirar ves Déu. 7 E  
Ex 7,20  devant Farahó e sos servents, e  girà’s en sanch; 21 e los pexos moriren  
Ex 7,23 nostro Senyor los havia manat. 23 E  girà’s e intrà-sse’n en sa casa, e no  
Ex 10,6 que nasquéran tro al die de vuy.” E  girà’s Farahó e no’ls escoltà. E  
Ex 14,25  [*], e ocís la host d’ells, 25 e  girà las rodes de las carretas e anaren al 
Ex 23,8  dons, que los savis obseguen e  gíran las paraulas dels justs. 9 »E ab  
Ex 25,20  -sa la una ala a l’altre e  giren las cares. Aquest és lo cobertor ab  
Ex 33,2  devant tu l’àngel per ço que  git lo cananeu e amoreu e hateu [*] e  
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 prenga lo  
Lv 14,29 l’oli que és en la sua mà sinestre  git sobre lo cap del purificat a perdonar  
Lv 16,14  la sanch del toro e bany son dit e  git-ne VII vegades devant Déu devés lo  
Lv 16,19  los corns de aquell entorn, 19 e  git-ne VII vegades ab lo dit, e netegerà 
Lv 18,28  que semblantment no us rasa o us  git si feu semblants coses, axí com he  
Ex 7,9  diràs a Aron: “Prin ta verga e  gita-la devant Farahó”, e tornar-s’ha 
Ex 4,3 –Verga. 3 E dix-li nostro Senyor:  –Gita-la en terra. E gità-la en terra  
Ex 4,3  Senyor: –Gita-la en terra. E  gità-la en terra e tornà serp, axí que  
Ex 7,10  nostro Senyor los havia manat, e  gità Aron la verga devant Farahó e sos  
Ex 10,19  fort gran qui venia de ponent, e  gità las lagostas en la Mar Roja, axí que  
Ex 15,1 és gran fet; lo cavall e lo pujador  gità en la mar. 2 La mia fortalesa e la  
Ex 15,4 Los carros de Farahó e la sua host  gità en la mar, e los prínceps són triats  
Ex 15,21 és fet gran; lo cavall e lo pujador  gità en la mar. 22 E aprés pertiren de la  
Ex 32,19  vadell [*], e enfelloní’s fort, e  gità las taulas de la mà e trencà-las al 
Lv 8,12  bací per santifichar a ells. 12 E  gità oli sobre lo cap de Aron e untà’l e  
Lv 8,24 las mans e dels peus, e lo romanent  gità sobre l’altar entorn. 25 E lo sèu e  
Lv 8,30  sobre l’altar havia scampada, e  gità-la sobre Aron e sobre los  
Lv 9,9 dit, e tochà lo corn de l’altar, e  gità lo romanent al fonament de aquell. 10 
Lv 11,34  los menjars que menjareu, si serà  gitada aygüe demunt ells seran no nèdeus,  
Lv 14,45  e tota la universa pólvora sia  gitada fora la casa e de la posade en lo  
Lv 12,5 no nèdea per II setmanas, entorn lo  gitament de las mèstrues, e starà LXVI  
Ex 4,9  terra, e tot ço que poràs del flum  gitar serà en sanch. 10 E dix Moysès:  
Ex 22,31  qui bèsties hagen menjades, mas  gitar-la-heu als cans. 23,Tit Capítol  
Lv 1,16  en aquell loch en què hom sol  gitar la cendra. 17 E trencharà las suas  
Lv 4,12  albergades, en loch net on solen  gitar les cendres, e cremar-ho-ha  
Lv 4,12  lenya, e aquí serà cremat on solen  gitar las cendres. 13 »Car si tota la  
Lv 14,16  lo ceu dit destre en aquell e  gitar-n’hi-ha VII vegades contra lo  
Lv 14,27  banyar-hi-ha lo ceu dit dret e  gitar-n’ha contre Déu per VII vegades,  
Lv 14,40 lebrozia en las parets, 40 ferà [*]  gitar aquelles fora la ciutat en loch  
Lv 14,41  ferà raura dedins pertot, e ferà  gitar la raedura fore del poble en loch  
Lv 1,16  altar, 16 e la gorga e las plomas  gitarà prop l’altar, ves orient, en  
Lv 16,18  la sanch del toro e del cabrit e  gitarà aquella sobre los corns de aquell  
Ex 23,27  tu vendràs, e de tots tos enamichs  gitaràs los costats, 28 e manaré devant tu 
Ex 6,1  forts los lexaré e en mà fort los  gitaré de lur terra. 2 E parlà nostro  
Ex 34,11  tot ço que jo t’he vuy manat. Jo  gitaré vuy devant ta cara lo amoreu e  
Lv 18,24  las universas gents, las quals jo  gitaré devant lo vostro sguardament, 25 en 
Lv 20,23  furs de las nacions las quals jo  gitaré devant vosaltres; totas aquestas  
Lv 26,44  seran en terra stranya, jo no’ls  gitaré de tot en tot ni no’ls  
Ex 2,17  17 E sobrevinguéran los pastors e  gitaren-las-na. E levà’s Moysès e  
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Ex 7,12  e altres secrets axí matex, 12 e  gitaren lurs vergas e tornaren-se  
Lv 9,24  açò, loaren a nostro Senyor Déu e  gitaren-se sobre lurs cares. 10,Tit  
Lv 10,5 gèyan, vestits ab gonellas de li, e  gitaren-los defora axí com los fou  
Lv 26,10  per vella e novella per novella, e  gitareu las coses vellas com sobrevindran  
Ex 30,33  qui’n ferà serà strany e† serà  gitat de son poble.” 34 E dix nostro  
Lv 21,10  frares, sobre lo cap del qual és  gitat untament d’oli e las suas mans són  
Ex 10,11  car açò demanes. E sempre fóran  gitats de la cara de Farahó. 12 E dix  
Ex 1,22  e dix: –Tot mascle que nexerà,  gitau-lo dins lo flum, e la fembra  
Ex 32,24  -na e donaren-me’n, e jo  gití’ll al foch e isqué’n aquest vadell. 
Lv 26,36  enaxí com si éreu encalsats ab  glavi, e cauran no siguent ells negú. 37 E 
Ex 18,4  ajudador meu, m’ha desliurat de  glay de Farahó». 5 E vench Getró, sogre de 
Ex 22,24  desdenyar-s’ha e faré-us [*]  glay, e seran vostres mullers vídues, e  
Lv 26,7  vostros enamichs, e cauran a  glay devant vosaltres, 8 e V de vosaltres  
Lv 26,8 vostros enamichs devant vosaltres a  glay. 9 E jo vos guardaré e fer-vos-he 
Ex 15,7  7 e en la moltitut de la tua  glòria deposist los meus enamichs.  
Ex 16,7  de Egipte, 7 e al matí veureu la  glòria de nostro Senyor. Quant nós, havem  
Ex 16,10 Yrrael, reguardaren al desert, e la  glòria de nostro Senyor aparech en una  
Ex 24,16  lo munt una nuu, 16 e stech la  glòria del Senyor sobre Sinaý, e cobrí’l  
Ex 24,17  calija. 17 E era la ballesa de la  glòria de nostro Senyor casi foch cremant  
Ex 28,2  santa a Aron, ton frare, en  glòria e honor. 3 E parlaràs a tots los  
Ex 28,40  e tiares, totas aquestas coses en  glòria e en honor. 41 [*] a Aron, ton  
Ex 29,43  serà santificat l’altar en la mia  glòria. 44 E santificaré lo tabernacle del 
Ex 33,18 nom. 18 E dix Moysès: –Mostre’m ta  glòria. 19 E ell respòs: –Jo’t mostraré  
Ex 33,22 la pedra, 22 e quant passarà la mia  glòria, posar-t’he al forat de la pedra 
Ex 40,32  lo tabernacle del testimoni, e la  glòria de nostro Senyor Déu complí lo  
Lv 9,6  que fareu, e aparrà a vosaltres la  glòria d’ell. 7 E dix a Aron: –Acoste’t  
Lv 9,23  e beneÿren lo poble. E aparech la  glòria de Déu a tota la moltitut. 24 E  
Ex 14,4  lo seu cor, e encalsarà-us, e  gloriajar m’he en Farahó e en tota sa  
Ex 14,17 e dels egipcians que us encalcen, e  glorificaré’m en Farahó e en tota sa  
Ex 33,16  si no vas ab nós per ço que siam  glorificats de tots los pobles de la  
Lv 10,3  a mi, e devant tot lo poble seré  glorifichat. E com ho oyí Aron, callà. 4 E 
Ex 15,1  aquest cant a nostro Senyor: [*]  gloriosament és gran fet; lo cavall e lo  
Ex 15,21 dèyan: Cantem a nostro Senyor, car  gloriosament és fet gran; lo cavall e lo  
Ex 31,6  fusts. 6 E dóna-li per companyó  Goliab, fill de Abisament, del trip de  
Ex 16,18  18 e masuraven-lo a masura de  gòmor; e aquell qui més n’havia no n’  
Ex 16,36  las pertides de Canahan. 36 E  gòmor, ço és, una de aquellas masuras, [*] 
Ex 28,4 vestits: ressional sobre lo muscle,  gonella de li streta, e sidarim e braguer. 
Ex 28,31  Senyor per tots temps. 31 »E feràs  gonella de sobremuscle tota de jacint, 32  
Ex 28,33  33 E feràs dejús al peu de aquella  gonella, entorn, a manera de magranes de  
Ex 28,39  nostro Senyor. 39 »E strenyaràs la  gonella de bis, e feràs tiara de bis, e  
Ex 29,5  sos vestits, ço és, de camisa e de  gonella e de sobremuscle e de reonal, e  
Ex 39,20  com manà Déu a Moysès. 20 E féran  gonella de sobremuscle tota de jacint, 21  
Ex 39,23  magranas en la darrera part de la  gonella engir 24 dels senys d’or e la  
Lv 6,10 matex altar. 10 E lo sacerdot vista  gonella e bregues de li sobre sa carn, e  
Lv 16,4 I moltó per holocaust, 4 e vista la  gonella de li e bragues de li per ço que  
Ex 28,40  però aparellaràs als fills de Aron  gonellas de li e bragués e tiares, totas  
Ex 29,8 s’han. 8 E a sos fills vestiràs de  gonellas de li, e senyràs ab braguer, 9 a  
Ex 39,25  com manà Déu a Moysès. 25 E féran  gonellas de bis de obra texida a Aron e a  
Lv 8,13  d’ell foren oferts, vestí’ls de  gonellas de li e sený a ells braguers e  
Lv 10,5  -los axí com gèyan, vestits ab  gonellas de li, e gitaren-los defora axí 
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Lv 1,16  sanch sobre [*] l’altar, 16 e la  gorga e las plomas gitarà prop l’altar,  
Ex 3,6  de Jacob. E Moysès girà’s, car no  gosava mirar ves Déu. 7 E dix nostro  
Lv 26,37  a batalla. Negú de vosaltres no  goserà aturar devant son enamich, 38 e  
Lv 19,10 tua no axengloneràs ni ajustaràs lo  gra que caurà, ans lo lexeràs cullir als  
Lv 26,5 fruyts; 5 e atenyeran las messas lo  gra, e la terra serà cuberta de sament, e  
Ex 3,21  e puxes lexarà-us. 21 E donaré  gràcia en aquest poble devant los  
Ex 11,3  e d’or, 3 e darà nostro Senyor  gràcia al poble devant los egipcians. E  
Ex 12,36  36 e donà’ls nostro Senyor  gràcia devant los egipcians que los ho  
Ex 33,12 t’he per ton nom”, e: “Has trobada  gràcia devant mi.” 13 Donchs, si he  
Ex 33,13  mi.” 13 Donchs, si he trobada  gràcia devant tu, mostre’m la tua cara  
Ex 33,13  tua cara per ço que sàpia que trop  gràcia devant tu; guarda lo teu poble e  
Ex 33,16  jo e ton poble, que hajam trobada  gràcia devant tu, si no vas ab nós per ço  
Ex 33,17  has parlada faré, car has trobada  gràcia devant mi, e he’t conegut per ton  
Ex 34,9  e adorà, 9 e dix: –Si he trobada  gràcia devant tu, Senyor, prech-te que  
Lv 7,12 si la oferta serà per acostament de  gràcia, ofiren pans sens levat salgats d’ 
Lv 22,29  sacrifici per acostament de  gràcia, per ço que puga ésser plasent, 30  
Lv 7,13 sacrificharà ab lo sacrifici de las  gràcias per pacificar, 14 dels quals  
Lv 4,7  de l’altar de la timiama per fer  gràcies al Senyor, qui és en lo tabernacle 
Ex 37,26  26 E vestí’l d’or fort bell ab  graella [*] e ab corns. 27 E féu-li  
Ex 2,9  e nodrí l’infant; e quant fou  gran liurà’l a la filla de Farahó, 10 e  
Ex 8,24  senyal”. 24 [*] e vénch mosca fort  gran en la casa de Farahó e en sos  
Ex 9,3 bous e las ovellas pastilència fort  gran, 4 e ferà nostro Senyor maravella  
Ex 10,19 E lo Senyor Déu aportà un vent fort  gran qui venia de ponent, e gità las  
Ex 11,3  devant los egipcians. E fou Moysès  gran home e fort en terra de Egipte devant 
Ex 11,6 primers fills del bestiar. 6 E serà  gran crit en la terra de Egipte que may no 
Ex 12,16 Lo primer die serà sant e honrat de  gran festa; lo VIIèn die serà honrat axí  
Ex 12,30  tota la terra de Egipte, e fou fet  gran crit en Egipte, car no hy havia casa  
Ex 14,21  depertí-la nostro Senyor e féu  gran vent cremant tota la nit, e tornà-  
Ex 14,31  morts a la riba de la mar e la  gran plaga que havia Déu feta quantre  
Ex 15,1 nostro Senyor: [*] gloriosament és  gran fet; lo cavall e lo pujador gità en  
Ex 15,6  La tua mà dreta, Senyor, me fassa  gran en fortalesa; la tua mà, Senyor,  
Ex 15,11  los forts? ¿Qui és semblant a tu,  gran en santedat? Tu est terrible e loable 
Ex 15,21  Senyor, car gloriosament és fet  gran; lo cavall e lo pujador gità en la  
Ex 18,11 seu poble. 11 Ara he conegut que és  gran sobre tots los déus, per ço car  
Ex 19,16  lo munt, e lo crit del corn era  gran, e temé’s lo poble qui era en las  
Ex 23,33  lurs déus, la qual cose ta seria  gran scàndol. 24,Tit Capítol XXVIIIIº 1 E  
Ex 30,35  composta de ungüent mesclat ab  gran studi e pur e digne de santificació,  
Ex 32,10 que’ls destroescha, e faré a tu en  gran gent. 11 E Moysès orava lo Senyor Déu 
Ex 32,11  que traguist de terra de Egipte en  gran fortalesa e en fort mà? 12 Prech-  
Ex 32,21  sobre ells aquest peccat ten  gran? 22 E ell respòs: –No s’  
Ex 32,30  al poble: –Vosaltres haveu fet  gran peccat. Pujaré a nostro Senyor e  
Lv 4,21  axí com lo primer vadell, car per  gran moltitut de peccats és. 22 »E si  
Lv 11,18 lo duch 18 e’l signe, qui és ocell  gran com àguila, e la ganta 19 e’l  
Lv 18,22  no useràs a manera de fembra, car  gran abominació és. 23 E no jauràs ab  
Lv 18,23  ne’s mescla ab ella, car molt és  gran letgesa. 24 »No us ensutzeu en totas  
Lv 20,12 nora, abdós muyren, car obre fan de  gran iniquitat, e la sanch lur sia sobre  
Lv 20,14  pendrà per muller mare e filla, fa  gran letgesa; sían tots cremats; no  
Lv 20,17  d’ella e ella la vergonya d’ell,  gran letgeza fan, per què sien morts  
Lv 21,18  si serà sech o rencallós, o poch o  gran o ab lo nas tort, 19 ne sia afollat  
Lv 25,39  39 »E si ton frare serà tochat de  gran pobresa e per açò ell vendrà si matex 
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Ex 32,5  ell, e cridà en alta veu e dix:  –Gran és la festa de nostro Senyor. 6 E  
Lv 14,6  pendrà ab lo fust del cedre e la  grana e l’hisop, e tot açò banyarà en la  
Lv 14,49 prenga II perdals e fust de cedre e  grana e hysop. 50 E com haurà degollat la  
Lv 14,51  lo perdal viu e lo fust e la  grana e l’hisop, e en las aygües vives, e 
Lv 14,52  lo perdal viu e ab lo fust e ab la  grana e ab l’hisop. 53 E com haurà lexat  
Ex 15,16  16 e vingue sobre ell por en  granesa del teu bras. Sían fets que no’s  
Ex 8,2  jo faré tots los teus térmans ab  granotas, 3 [*] qui pugeran e intraran en  
Ex 8,5  rius e sobre las bassas, e amena  granotas sobre tota la terra de Egipte. 6  
Ex 8,6 las aygües de Egipte, e pujaren las  granotas e cobriren tota la terra de  
Ex 8,7  per lur encantament, e amanaren  granotas sobre tota la terra de Egipte. 8  
Ex 8,8  a nostro Senyor que tolga las  granotas de mi e de mon poble, e lexaré lo 
Ex 8,9  servents e per ton poble que las  granotas isquen de ta terra e de ta casa,  
Ex 8,11  nostro, 11 e pertir-s’han las  granotas de tu e de ta casa, e de tos  
Ex 8,12 nostro Senyor per la promesa de las  granotas que havia feta a Farahó. 13 E féu 
Ex 8,13 la paraula de Moysès, e moriren las  granotas de las cases e de las vilas e  
Ex 7,4 meu poble, los fills de Yrrael, per  grans juýs, 5 [*] stesa la mia mà sobre  
Ex 8,14 dels camps, 14 e ajustaren-las en  grans torrents, e podriren la terra. 15 E  
Ex 11,7  bístia, per ço que sapiau com per  grans miracles Déu depertex los egipcians  
Ex 14,13  vullau tembre, i stau e vejau las  grans coses de nostro Senyor que ferà vuy, 
Ex 15,10  los; pesants foren com a plom e en  grans aygües. 11 Senyor, ¿qui és semblant  
Ex 18,22 qui jutgen lo poble tostemps, e las  grans coses e los grans plets romanguen a  
Ex 18,22  tostemps, e las grans coses e los  grans plets romanguen a tu, e ells jutgen  
Lv 23,14  lo quart de I cister. 14 »E pa e  granyons ni farines no menjareu entrò  
Lv 11,41  tro al vespre. 41 »E tot ço que  grapona sobre la terra sia abominable a  
Lv 11,42  en menjar. 42 E qualquequal  grapona sobre lo pits e ha molts peus [*], 
Lv 11,46  que’s moven en las aygües e  graponen en terra, 47 per ço que sapiau e  
Ex 38,30  testimoni, e altar de aram ab sa  grasella ab tots los vaxells que ab ús d’ 
Ex 38,4  arpes e arpions e fogués, 4 e  grasellas a manera de ret féu de aram, e  
Ex 21,2  te servirà; al VII any axirà de  grat. 3 Ab aytal vestidura n’ischa ab la  
Ex 21,11  aquestas III coses no fa, axirà de  grat sens haver. 12 »E qui ferirà home que 
Ex 25,2  e pendreu-las de tot hom qui de  grat las ofer. 3 Aquestas coses són que  
Ex 35,23  bis retort ni pèlls de cabres, de  grat ho donaven, totas pells de moltons  
Ex 35,26  e bis 26 e pèlls de cabres; de  grat ho donaven. 27 E los prínceps oferían 
Ex 36,2  donat saviesa e aquells qui de  grat havían ofert a la obre a fer, 3 liurà 
Lv 22,18  sua ofarena e pagarà son vot o de  grat oferrà qualque cose, aquell oferrà en 
Lv 22,23  lo ceu altar. 23 »E porà oferir de  grat bou o ovella que haja talladas las  
Lv 23,38  e las ofertas per vot e ço que de  grat donau a nostro Senyor. 39 »E en lo XV 
Lv 25,3  e VI anys poderàs ta vinya e de  grat germinerà, 4 e lo VIIèn any [*]; 5  
Lv 25,11 any no sembrareu ni segareu, car de  grat germeneran los camps, ne no cullau  
Ex 20,26  serà enorreat. 26 »No pugeràs per  graus al meu altar, per ço que la tua  
Ex 27,4  tots los vaxells d’aram; 4 e una  grazala de aram en lo loch d’arret e’n  
Ex 27,5 sobre la ara de l’altar, e serà la  grazala enmig de l’altar. 6 E feràs dos  
Ex 35,16  la tenda, 16 altar de holocaust e  grazala de aram ab forrellats e ab sos  
Ex 30,3  -l’has d’or fort bell, axí la  grazela d’ell com las parts entorn e los  
Ex 18,26 lo poble tostemps, e tot ço que era  greu comptaven a ell, e ells jutjaven  
Ex 23,18  de ton sacrifici, ne romandrà lo  grex de la tua festa tro al matí. 19 E las 
Ex 29,13  d’ell. 13 E pendràs tot lo  grex [*] que sobre ells és, e oferràs  
Ex 29,22  e las vestidures, 22 pendràs lo  grex del moltó e la coha e lo sèu qui  
Ex 29,22 la ret del fetge e II ronyons, e lo  grex qui és sobre ells al costat dret, per 
Lv 3,3  en oferta a nostro Senyor, lo  grex de la tela e tot lo grex qui dins ell 
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Lv 3,3 Senyor, lo grex de la tela e tot lo  grex qui dins ell és 4 e abdosos los  
Lv 3,9  devant nostro Senyor, e lo  grex e la couha complida endret de l’os,  
Lv 3,10 de l’os, 10 ab los ronyons e ab lo  grex qui cobre lo ventre, e encare sobre  
Lv 3,10  e sobre los ronyons, e tot lo  grex de dins 11 pendran los sacerdots e  
Lv 3,14  sobre l’altar entorn, 14 [*] e lo  grex qui cobre lo ventre e tocha tots los  
Lv 3,15  aquells prop de la ylada, e tot lo  grex de dins, 16 pendrà lo sacerdot e  
Lv 3,17  en tots los vostros habitacles. Ne  grex ne sanch de tot en tot no menjareu;  
Lv 3,17 sanch de tot en tot no menjareu; lo  grex que és entorn del pits e aquell en  
Lv 7,3  altar. 3 E ofiren de la couha e lo  grex qui cobre las entràmanes 4 e abdosos  
Lv 8,25  25 E lo sèu e la coha e tot lo  grex qui cobre los budells [*] e los  
Lv 13,6 altres VII dies, 6 e en lo VIIè die  guard aquell, e si serà scuraÿda la  
Ex 13,10  mà fort te tragué de Egipte; 10 e  guarda aquest stament en temps stablit, de 
Ex 21,36  lo bou fos feridor ab corn e no’l  guarda son senyor, retrà bou per bou e  
Ex 22,7  haver a son amich o vaxell en  guarda, e hom haurà emblat aquell qui hu  
Ex 22,10  o aze o ovella o altre bestiar en  guarda, e serà mort o afeblit o pres dels  
Ex 27,12  12 En la amplesa del palau qui  guarda ves ponent seran las tendas per L  
Ex 27,13  13 E l’altre amplesa qui  guarda ves orient haurà L colzos, 14 en  
Ex 28,25 l’altre costat del sobremuscle qui  guarda lo reonal. 26 [*] qui són de la  
Ex 28,27  costat del sobremuscle dejús, qui  guarda quantre la cara de la juntura  
Ex 33,13  sàpia que trop gràcia devant tu;  guarda lo teu poble e aquesta gent. 14 E  
Ex 34,11  Senyor temorosa que jo faré. 11 »E  guarda tot ço que jo t’he vuy manat. Jo  
Ex 36,27 ves aquella part del tabernacle qui  guarda a la mar, féu VI taulas 28 e II  
Lv 1,11  al costat de l’altar qui  guarda ves aguiló devant nostro Senyor, e  
Ex 34,12  e heteu e farizeu e aveu. 12  Guarda’t que ab los stranys stadans de  
Ex 2,25  Abraam e ab Ysach e ab Jacob, 25 e  guardà los fills de Yrrael e desliurà’ls. 
Ex 14,24  ja vengut lo matí, e nostro Senyor  guardà sobre las albergades dels de Egipte 
Ex 16,32  una masura de aquella, e sia  guardada en las devenidores generacions  
Ex 12,42  de Egipte. 42 E aquesta nit dèvan  guardar [*] los fills de Yrrael en lurs  
Ex 16,28  a Moysès: –¿Entrò a quant no volen  guardar los meus manaments e la mia lig?  
Lv 13,20 qual veja lo loch de la lebrozia, e  guardarà la carn altre vegade, e los pèls  
Ex 34,18 17 »No feràs déus fuzos en foch. 18  »Guardaràs la festa dels pans alizos; per  
Lv 26,9 devant vosaltres a glay. 9 E jo vos  guardaré e fer-vos-he créxer e  
Ex 12,17  die trauré la host de Egipte, e  guardareu aquest die en vostras  
Ex 12,24  en vostras casas ne nafrar. 24 E  guardareu aquesta paraula qui és en la  
Ex 12,25  vos donarà, axí com ha promès,  guardareu aquests †clams†. 26 E quant vos  
Ex 23,15  cascun any ma fareu festa. 15  »Guardareu la festa del pa alís; [*] axí  
Ex 2,12  hebreus sos frares; 12 e com ell  guardàs ça e là e vis que no hy havia  
Ex 4,31  los fills d’Irrael e que havia  guardat lur aflicció, e dins aoraven.  
Lv 13,27  tanchat per VII dies 27 [*] e sia  guardat, e si la conna serà sclatada,  
Lv 13,51  VII dies, 51 e en lo setè die sia  guardat: si comenserà a sclatar la  
Ex 19,5  a mi prezos. 5 Si oÿu la mia veu e  guardau la mia covinensa, sereu mon poble, 
Ex 23,13  estrany. 13 »Tot ço que us he dit  guardau. E no jurareu per lo nom dels déus 
Ex 31,14  sóm Senyor qui us santifich. 14 E  guardau lo meu dissapte cart sant és a  
Lv 18,28  28 per la qual cose vosaltres vos  guardau que semblantment no us rasa o us  
Lv 19,3  tema son pare e sa mare. »E  guardau lo meu dissapte, car jo sóm lo  
Lv 25,18  18 »Feu los meus manaments e  guardau los meus juýs e compliu aquells,  
Lv 26,3 lo Senyor. 3 »Si los meus manaments  guardau e fareu aquells, jo us daré pluja  
Ex 19,12  térmans al poble entorn e diràs:  “Guardau-vos no pugeu al munt ne toqueu  
Lv 11,2  2 –Digau als fills d’Irrael:  »Guardau tot ço que he scrit per ço que  
Lv 18,5  en aquells. Yo sóm Déu vostro. 5  »Guardau las mias ligs e los meus judicis  
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Lv 18,26 ço que rase los habitadors ceus. 26  »Guardau los meus furs e mos juýs, e no  
Lv 18,30  perirà del mig del ceu poble. 30  »Guardau los meus manaments e no fassau ço 
Lv 19,30 e no sia complida de son peccat. 30  »Guardau lo meu dissapte e temeu lo meu  
Lv 19,37  us aduguí de terra de Egipte. 37  »Guardau tots los meus manaments e tots  
Lv 20,8  jo sóm sant, Senyor Déu vostro. 8  »Guardau los meus manaments e feu aquells, 
Lv 20,22  e per ço seran menys de fills. 22  »Guardau las mias ligs e los meus juýs e  
Lv 22,9  aquellas. Jo sóm lo Senyor Déu. 9  »Guardau los meus manaments per ço que no  
Lv 26,2  car jo sóm lo Senyor Déu vostre. 2  Guardau lo meu dissapte e hajau pahor del  
Ex 36,25 [*] aquella part del tabernacle qui  guardava ves aguiló, féu XX taulas 26 ab  
Ex 33,8  cascú a la porta de son papelló, e  guardaven lo dos de Moysès tro que intràs  
Ex 37,9  lurs ales e cobrien l’oracle e  guardaven la un a l’altre. 10 E féu taula 
Lv 25,53  emperò si haurà servits los anys,  guarde’t que devant tu no sia aflegit  
Ex 10,28  -li Farahó: –Pertex-te de mi.  Guarde’t que vuymés no veges la mia cara, 
Lv 19,19  com tu matex. Jo sóm lo Senyor. 19  »Guarde las mias leys. No fasses ajustar  
Ex 20,6  en aquells qui amen [*] e  guarden los meus manaments. 7 »E no  
Ex 25,20  las lurs alas e cobren l’oracle e  guarden-sa la una ala a l’altre e giren 
Lv 15,31  als fills d’Irrael que’s  guarden de legesa e que no muyren en lurs  
Lv 22,2 a Aron e als fills d’aquell que’s  guarden de aquells qui són consegrats dels 
Ex 31,16  qui en ell farà obre morrà. 16  Guarden los fills d’Irrael lo dissapte  
Ex 31,14  sant és a vosaltres, e qui no’l  guarderà de mort morrà, qui ferà en ell  
Lv 19,26  26 »No menjareu carn ab sanch. No  guardereu òyhirs ne observareu sompnis, no 
Lv 8,35  en lo tabernacle observant las  guardes del Senyor Déu [*], e siau  
Ex 31,13 d’Irrael e diràs-los: “Vejau que  guardeu vostro dissapte, car senyal és  
Ex 10,15  15 e cobriren tota la terra, e  guastaren-ho tot; e fou destroÿda tota  
Ex 18,18 bona cose. 18 De foll treball seràs  guastat tu e aquest poble qui és ab tu.  
Ex 16,13  fet vespre, e vinguéran tantas de  guatles que cobriren totas las tendas, e  
Ex 32,18 –No és crit de hòmens qui amonéstan  guerra, ni crit de hòmens qui contrasten a 
Ex 26,17  una taula ab l’altre; en aquesta  guisa totas las taulas seran aparellades.  
Lv 5,8  axí que li aparega lo coll en  guisa que no sia squinsat, 9 e puxs sia  
Ex 2,14  proÿsme. 14 E ell respòs: –Qui t’ ha stablit príncep ni jutge en nós? ¿Vòs- 
Ex 2,19  E diguéran: –Un home de Egipte nos  ha desliurades de la mà dels pastors, e  
Ex 3,13  -he: “Lo Déu de vostres pares m’ ha tremès a vosaltres”; si’m diuhen:  
Ex 3,13 vosaltres”; si’m diuhen: “Quin nom  ha?”, què’ls diré? 14 E dix Déu a Moysès: 
Ex 3,15  e Déu de Ysach e Déu de Jacob, m’ ha tremès a vosaltres.” Aquest nom he per  
Ex 4,14  carrera, e veurà’t e alegrar-s’ ha de tu de cor; 15 e parla-li e posa  
Ex 5,23  a Farahó que parlàs en ton nom, e  ha turmentat lo teu poble? Per què,  
Ex 7,9 -la devant Farahó”, e tornar-s’ ha serp. 10 E intraren Moysès e Aron a  
Ex 7,16  -li: “Lo Senyor dels hebreus m’ ha tremès a tu e diu: Lexa lo meu poble  
Ex 7,17  mà l’aygüe del flum e tornar-s’ ha l’aygüe en sanch, 18 e los pexos qui  
Ex 9,14  per ço que sàpies que no n’hi  ha negú semblant a mi en tota la terra. 15 
Ex 11,1  de una plaga, e puxs lexar-vos- ha, e puxes costrenyarà-us que iscau. 2  
Ex 12,6  de aquest mes, e sacrificar-l’ ha tota la moltitut dels fills de Yrrael  
Ex 12,25  nostro Senyor vos donarà, axí com  ha promès, guardareu aquests †clams†. 26 E 
Ex 12,44  e si és sircuncís menjar-n’ ha. 45 »Estrany ni logader no’n menjarà.  
Ex 12,48  lo mascle, adonchs salebrar-ho- ha segons la costuma, e serà axí com  
Ex 13,16  ulls, per ço car nostro Senyor nos  ha trets de Egipte en mà fort. 17 E per  
Ex 14,3  són en lo desert e la mar los  ha enclozos.” 4 E jo endureyré lo seu cor, 
Ex 15,12  12 Has stesa ta mà e la terra  ha’ls deguastats. 13 Tu fores cap nostre  
Ex 16,6 vespre sabreu que nostro Senyor vos  ha tremès de terra de Egipte, 7 e al matí  
Ex 16,8 al matí pa a sadollament per ço com  ha oyit vostre murmurament e que murmuràs  
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Ex 16,9 -vos devant nostro Senyor, car oÿt  ha vostre murmurament.” 10 E com parlàs  
Ex 16,29 poble: –Vejau que nostro Senyor vos  ha donat [*] al VIèn die dobles menjars;  
Ex 18,4  Déu del meu pare, ajudador meu, m’ ha desliurat de glay de Farahó». 5 E vench 
Ex 18,23  e tot lo poble tornar-s’ ha axí en pau en sos lochs. 24 E quant açò 
Ex 19,4 Irrael: 4 “Vosaltres haveu vist què  ha Déu fet als egipcians, com vos he  
Ex 19,8 tot lo poble: –Ço que nostro Senyor  ha manat farem. E quant hach comptat a  
Ex 20,22  haveu vist que Déu del cel vos  ha parlat. 23 No fareu devant Déu altar de 
Ex 21,3  n’ischa ab la qual entrà; e si  ha muller, la muller axirà ensemps. 4 E si 
Ex 21,6  son senyor a Déu, e ajustar-l’ ha a la porta, e a las posts foredar-li  
Ex 21,6 porta, e a las posts foredar-li- ha la una orella ab una alena, e serà-li 
Ex 21,7  sa filla en serventa, axir [*] n’ ha axí com las serventas han acostumat  
Ex 21,8  a qui serà liurada, lexar-la- ha, mas no haurà poder que la vena a  
Ex 21,9 si la sposa a son poble, fer-li- ha segons la costuma d’ells; 10 e si’n  
Ex 21,26  ’l-na franch per l’ull que li  ha tret; 27 e si la dent li arrancha a son 
Ex 22,3  axit, fa homey, ell morrà. E si no  ha què reta per lo ledronici, serà venut.  
Ex 22,4  venut. 4 E si hom li troba ço que  ha furtat [*], o sia bou o aze o ovella,  
Ex 22,8  lo senyor de la case ajustar-s’ ha a ells e jurerà que no stès sa mà en  
Ex 22,12  que ho reta. 12 E si hom li ho  ha tolt per ladronici, retrà lo dan al  
Ex 22,16  sia sposada e dorm ab ella, dar li  ha axovar e pendrà-la per muller. 17 E  
Ex 22,24  24 e la mia fortsa desdenyar-s’ ha e faré-us [*] glay, e seran vostres  
Ex 22,27  de sa carn de què’s cobre e no n’ ha altre ab què’s dorme; si crida a mi,  
Ex 24,7  –Tot açò ferem que nostro Senyor  ha parlat, e serem obedients a ell. 8 E  
Ex 24,14  Aron [*], e si neguna carela hi  ha, aduyts-la a ell. 15 E quant fou  
Ex 29,32  ell en loch sant, 32 e menjar-n’ ha Aron e sos fills, e menjaran lo pa qui  
Ex 30,7  7 »E Aron santifichar-hi- ha ensens sobre ell, qui suaument olga al  
Ex 30,13  lo nom: la meytat de I sicle [*]  ha XX malles; la meytat del sicle serà  
Ex 31,6  Abisament, del trip de Dan, e ell  ha cor de hom savi e resposat per ço que  
Ex 32,1  vage devant, car no sabem què s’ ha sdevengut a Moysès, qui’ns ha trets de 
Ex 32,1  s’ha sdevengut a Moysès, qui’ns  ha trets de la terra de Egipte. 2 E dix- 
Ex 32,7  –Vé e devalla, que lo teu poble  ha peccat, que traguist de terra de  
Ex 32,23  vàjan devant, car no sabem què s’ ha sdevengut a Moysès, qui’ns trach de  
Ex 32,24  e jo diguí’ls: “Qual de vosaltres  ha or?” E prengueren-na e donaren-me  
Ex 32,31 -te, Senyor, per aquest poble que  ha peccat e han fet déu d’or, que tu los  
Ex 32,33 li nostro Senyor: –Aquell qui en mi  ha peccat, jo’l rauré del meu libre, 34  
Ex 35,1  dix-los: –Aquestas coses són que  ha manades Déu fer: 2 “VI dies fareu obre. 
Ex 35,10  és savi, vinga e fassa ço que Déu  ha manat, 11 ço és a saber, tenda e son  
Ex 35,30 als fills de Yrrael: –Nostro Senyor  ha apellat del nom de Bersabè [*] Urí, qui 
Ex 35,31 fill de Hur, del trip de Judà, 31 e  ha’l complit de spirit de saviesa e de  
Ex 35,34  e obre de pichadura [*]. 34 E  ha donat en lo seu cor tot lo saber a  
Ex 35,35 Sisament, del trip de Dan. 35 Abdós  ha complits de saviesa que fassen obres  
Lv 1,17 ferro ne pertirà, e sacrificar-l’ ha sobra lo altar, e metrà foch a la  
Lv 2,2  -hy encens, 2 e portar-ho- ha als fills de Aron, sacerdot, e la un d’ 
Lv 3,16  pendrà lo sacerdot e cremar-ho- ha en foch sobre l’altar e fer-n’ha  
Lv 3,16  en foch sobre l’altar e fer-n’ ha perfum de suau odor al Senyor Déu. Tot  
Lv 4,2 de tots los manaments que lo Senyor  ha manat que no’s fassen ferà  
Lv 4,4  lo cap de aquell e degollar-l’ ha devant Déu. 5 E pendrà de la sanch del  
Lv 4,6 dit en aquella sanch e scampar-n’ ha VII vegades devant lo Senyor contra lo  
Lv 4,12  gitar les cendres, e cremar-ho- ha sobre la lenya, e aquí serà cremat on  
Lv 5,2  de la sua inmundància, mala és e  ha peccat e deu ésser lexada. 3 »E si algú 
Lv 6,11 ’s aquests draps e vestir-se-n’ ha d’altres, e pendrà la sendra e traurà  
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Lv 6,11  de las albergades, e posar-l’ ha en loch net [*]. 12 »E lo foch crem  
Lv 10,11  d’Yrrael tots los meus furs que  ha parlats Déu a ells per mà de Moysès. 12 
Lv 11,3  de la terra: 3 tot aquell qui  ha depertida la ungle e que remuch  
Lv 11,5  5 »E lo conill, que remuga e no  ha la ungle fesa, és no nèdeu. 6 »E la  
Lv 11,6 nèdeu. 6 »E la lebra atrecí, [*] no  ha la ungle fesa. 7 »E lo porch, que ha la 
Lv 11,7  la ungle fesa. 7 »E lo porch, que  ha la ungle fesa, no remuga. 8 »Las carns  
Lv 11,42 qualquequal grapona sobre lo pits e  ha molts peus [*], no’n menges, car  
Lv 12,6  del testimoni e donar-ho- ha al sacerdot 7 que ho ofira devant lo  
Lv 13,8  al prevere 8 e condempnar-l’ ha per inmunde, si a ell serà vist. 9 »E  
Lv 13,13  li cobre tota la carn, jutjar-l’ ha per lebrozia nèdea per ço car tota és  
Lv 13,17  ell lo sacerdot e triar-l’ ha per munde. 18 »E la carn e la conna en  
Lv 13,20  e si axí és, condempnar-l’ ha per la plaga de la lebrozia qui serà  
Lv 13,45 ab lo capiró ensemps, e clemar-s’ ha al sacerdot 46 per tostemps, car labrós 
Lv 14,14  per la colpa, e posar-ne- ha en l’estrem de la orella dreta d’  
Lv 14,16  destre en aquell e gitar-n’hi- ha VII vegades contra lo Senyor Déu, 17 e  
Lv 14,24  sister de l’oli, e levar-los- ha ensemps, 25 e degollarà l’anyell e de  
Lv 14,26  de l’oli del sister e posar-n’ ha sobre la mà cinestra, 27 e banyar-hi  
Lv 14,27  la mà cinestra, 27 e banyar-hi- ha lo ceu dit dret e gitar-n’ha contre  
Lv 14,27  -ha lo ceu dit dret e gitar-n’ ha contre Déu per VII vegades, 28 e tochar 
Lv 14,28  per VII vegades, 28 e tochar-n’ ha l’estrem de la orella dreta d’aquell  
Lv 14,35  que serà de casa e fer-ho- ha a saber al prevere e dirà: “Enquax  
Lv 15,5  lo lit d’aquell, levar-s’ ha las vestidures, e ell, levat ab aygüe,  
Lv 15,6  al vespre. 6 E si siurà là on ell  ha segut, ell levarà las suas vestidures,  
Lv 15,9 al vespre. 8 [*] 9 E lo siti en què  ha segut és inmunde. 10 E qualquequal  
Lv 15,10  seurà sobre aquell citi que  ha segut aquell que sofer flux de sperma  
Lv 15,16  del ceu ajustament, levar-s’ ha lo cos tot ab aygüe, e serà inmunde  
Lv 15,18  ab qui haurà jagut levar-s’ ha ab aygüe e serà no nèdea entrò al  
Lv 16,21 sobre lo cap de aquell, enviar-l’ 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 sobre lo ceu cap totas las  
Lv 20,3  donà de la sua sament a Moloch e  ha desonrat lo santuari meu e ha ensutzat  
Lv 20,3  e ha desonrat lo santuari meu e  ha ensutzat lo meu sant nom. 4 E si lo  
Lv 20,18  18 »Qui jaurà ab fembra qui  ha de son temps e descobrirà la sua  
Lv 21,23 acost a l’altar, per ço car màcula  ha e no deu menyspresar lo meu santuari.  
Lv 22,13  de son pare. Negun hom strany no  ha poder de menjar aquells. 14 »E qui  
Lv 25,51 51 e si son loguer no basta, ans n’ ha a servir enchara, servescha tants anys  
Lv 25,52  complescha ço que costà. 52 E si  ha servit més que no costà, sían comptats  
Lv 27,19  de la moneda, e posseyr-l’ ha; 20 e si no’l volrà rembre, mas que  
Lv 16,16  aquells enmig de las sorts de las  habitacions d’aquells. 17 Negun hom no  
Lv 23,3  [*] és en totas las vostras  habitacions. 4 »E aquestas són las festas  
Lv 23,14  generacions vostres e en vostres  habitacions. 15 »E nombrareu en l’altre  
Lv 23,17  al Senyor 17 en totas vostres  habitacions: [*] pans de las promíssias,  
Lv 23,21  és fur perdurable en totas vostres  habitacions e’n las vostres generacions.  
Lv 23,31  generacions e en totas vostres  habitacions, 32 car dissapte és de  
Ex 15,13 en la tua fortalesa en lo teu sant  habitacle. 14 Pujaren los pobles e  
Lv 3,17  generacions, en tots los vostros  habitacles. Ne grex ne sanch de tot en tot 
Ex 23,31 flum. E liuraré en vostras mans los  habitadors de la terra e los cessaré  
Lv 18,25  ab ma ira, per ço que rase los  habitadors ceus. 26 »Guardau los meus furs 
Lv 18,27  [*], 27 [*] que faéran los  habitadors de la terra que foren devant  
Lv 25,10  -l’heu Remissió de tots los  habitadors de tota la terra, car aquell és 
Lv 26,32 -s’hi vostros enamichs qui foren  habitadors de aquella. 33 E a vosaltres  
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Lv 20,22  la terra en què deveu intrar e  habitar. 23 No vullau anar en los furs de  
Lv 23,43  de vosaltres vendran que jo fiu  habitar en tabernacles los fills d’Irrael 
Lv 25,18 e compliu aquells, per ço que pugau  habitar en la terra sens neguna pahor, 19  
Lv 13,46  car labrós és e no nèdeu; e aquest  habitarà tot sol fora de las albergades.  
Ex 23,33  ab ells ni ab lurs déus; 33 ni no  habitaran en la tua terra, que per ventura 
Lv 23,42  E en lo VIIèn mes [*] 42 VII dies  habitareu en las cabanes e colreu la festa 
Lv 26,5 pans en sadollament, e menys de por  habitareu en la terra vostra, 6 e daré pau 
Lv 18,3  de la terra de Egipte en la qual  habitàs, ni segons la costuma de la regió  
Lv 18,28 las gents qui abans de vosaltres hi  habitaven, 29 car tota ànima qui ferà  
Lv 26,35  reposàveu en vostros dissaptes com  habitàveu en ella. 36 »E en aquells que de 
Lv 20,2  d’Irrael: »[*] e dels stranys qui  habiten en Yrrael, si algú derà de la sua  
Lv 22,18  casa d’Irrael e dels stranys qui  habiten entre vosaltres qui oferrà la sua  
Ex 2,7  –¿Vòs que apallem una fembra  habrea qui puscha nodrir l’infant? 8 E  
Ex 1,19  E ellas responguéran: –Las fembres  habreas no són axí com las altres de  
Ex 1,15  rey de Egipte a las madrinas dels  habreus –e la una havia nom Sephorà e l’  
Ex 2,5 anaven per mig de la canal. E quant  hach vista la sistella [*], tremès-hi  
Ex 2,6 -la e viu l’infant que plorava, e  hach-ne mercè e dix: –Aquest és dels  
Ex 2,14  axí com matares lo egipcià? Lavors  hach paor Moysès e dix: «Com és stat açò  
Ex 4,6  la tua mà en ton si. E quant le hy  hach mesa, tragué-la mazella en  
Ex 4,26 peccats», 26 e lexà’l anar pus que  hach dit «Spos de peccats», per la  
Ex 11,6 la terra de Egipte que may no n’hi  hach aytal ne haurà 7 entre los fills de  
Ex 13,15 la casa de servitut. 15 Quant Faraó  hach endureÿt son cor e no’ns volia  
Ex 13,17  mà fort. 17 E per ço, quant Farahó  hach lexat lo poble, amanà’ls Moysès de  
Ex 14,21  tot lo temps de la nit. 21 E quant  hach stès Moysès la mà sobre la mar,  
Ex 14,27  e lus cavallers. 27 E quant  hach stesa Moysès la mà quantre la mar,  
Ex 15,25  amostrà-li un fust; e quant l’ hach mès en las aygües tornaren-sa  
Ex 16,13  totas las tendas, e al matí  hach una rosada blancha entorn de las  
Ex 16,14  entorn de las tendas. 14 E quant  hach cubert la cara de la terra, aparech  
Ex 18,1  18,Tit Capítol XXIII 1 Quant  hach oÿt Getró, sacerdot de Median, sogre  
Ex 18,14  matí tro al vespre. 14 E quant ho  hach vist son sogre, ço que feya en lo  
Ex 18,24 en pau en sos lochs. 24 E quant açò  hach oÿt Moysès, féu tot ço que ell havia  
Ex 19,8  Senyor ha manat farem. E quant  hach comptat a nostro Senyor Moysès las  
Ex 19,17  en las albergades. 17 E quant los  hach amenat Moysès devant Déu del loch de  
Ex 32,4  los orellals a Aron. 4 E quant los  hach presos, formà-ho a obre de fondre e 
Ex 32,5  de terra de Egipte! 5 E quant ho  hach vist Aron, edifichà altar devant ell, 
Ex 36,2 e que manà nostro Senyor. 2 E quant  hach parlat Moysès a ells e tot hom savi a 
Ex 38,26  [*], e éran DCIIIMDL armats. 26 E  hach-hi †per stat† C besants d’argent  
Ex 40,19  e l’oracle dessús. 19 E quant  hach mesa l’archa en lo tabernacle, penjà 
Lv 8,15  corns de l’altar entorn. E com l’ hach santifichat schampà la sanch en los  
Lv 8,23  Aron e sos fills. 23 E com l’ hach degollat Moysès, pres de la sanch de  
Lv 8,31  e sobre lurs vestidures. 31 E com  hach santifichats a ells e lurs  
Lv 9,22  devant lo poble e beneý’ls. E com  hach axí complits las ofertas per peccat e 
Ex 30,16  d’ells devant nostro Senyor e  hage mercè a las ànimas d’ells. Capítol  
Lv 11,26  al sol post. 26 »Tot animal que  hage ungle mas no serà depertida ne no  
Lv 13,24 és munde. 24 »Carn e conna que foch  hage tochade e cremade e la sanadura serà  
Lv 15,12  12 E vaxell de terra que ell  hage tochat sia trenchat, e si és de fust, 
Lv 26,41 la terra de lurs enamichs entrò que  hage vergonya la pensa d’ells no  
Ex 9,9  Egipte, e los hòmens i las bístias  hagen nafres, e sían vergades las gents en 
Ex 22,31 sareu. No menjareu carn qui bèsties  hagen menjades, mas gitar-la-heu als  
Lv 11,23  de las voletaries que solament  hagen IIII peus, si no aquestas que havem  
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Ex 33,12  trematràs ab mi, e majorment com  hages dit: “Conegut t’he per ton nom”, e: 
Lv 19,17  publichament per ço que no  hages sobre ell peccat. 18 No’t vullas  
Ex 7,25 dies despuxes que nostro Senyor Déu  hagué farits los flums de Egipte. 8,Tit  
Ex 17,3  què temptau a nostro Senyor? 3 E  hagué alí lo poble set per fretura d’  
Ex 31,18  donà nostro Senyor a Moysès, quant  hagué complidas aquestas paraulas al munt  
Ex 16,15  sobre la terra. 15 E quant ho  haguéran vist los fills de Yrrael diguéran 
Ex 19,14  al poble e santificà’l. E quant  haguéran levats lurs vestiments 15 dix-  
Ex 34,31  e ells anaren-hi, e puxs, com  haguéran parlat, 32 venguéran a ell tots  
Lv 26,43  per lurs peccats per ço car  haguéran en oy los meus juýs e  
Ex 12,30  car no hy havia casa en què no hy  hagués mort. 31 E apellà Farahó Moysès e  
Ex 12,34 E aportà lo poble farina ans que hy  hagués levat, e ligaren-la en lurs  
Ex 36,30 30 que VIII taulas fossen ensemps e  haguéssan XVI bases d’argent, ço és a  
Lv 8,27  e a sos fills. Los quals com ho  haguéssan alsat devant Déu, 28 ell ho pres 
Lv 24,10 una fembra de Yrrael, lo qual havia  hagut de un home egipcià, per barallar-  
Lv 27,24  que l’havia venut e l’havia  hagut en sort de la sua possació. 25 »Tota 
Ex 20,17 ni lo bou ni l’aze, no res que ell  haja. 18 E tot lo poble oÿa los trons e  
Ex 25,10  archa: del fust de setim qui  haja de fons II colzos e mig, d’ample [*] 
Ex 25,12 IIII angles de la archa: II sercles  haja en la un costat, e II, en l’altre.  
Ex 26,16  del fust de setim, 16 que cascuna  haja X colzades de longuesa, e de altesa  
Ex 29,40  de una fogassa untada ab oli que  haja masura la quarta part de aquella [*], 
Lv 14,21  e no porà haver ço que dit és,  haja I anyell per la colpa per a oferir  
Lv 22,23  oferir de grat bou o ovella que  haja talladas las orellas e la coha, mas a 
Lv 23,40  de palmers, e rams de fust que  haja la fulla spessa, e de sàlzer de  
Lv 25,28  aquell perquè puga retre lo preu,  haja lo comprador açò que compre entrò a  
Lv 25,31 31 E si la casa serà en vila que no  haja murs, e per dret de camp la vendrà;  
Ex 33,16  porem saber, jo e ton poble, que  hajam trobada gràcia devant tu, si no vas  
Lv 10,10  vostres generacions 10 per ço que  hajau ciència de triar entre sant e no  
Lv 26,2 vostre. 2 Guardau lo meu dissapte e  hajau pahor del meu santuari. Jo sóm lo  
Ex 6,24  24 E los fills de Coré: Asir e  Halcanà e Alnasap. Aquests són los  
Ex 38,23  Senyor ho manà, 23 ab son companyó  Haliap, fill de Sizamach, del trip de Dan, 
Ex 7,19  e rius e basses, e tornar-s’ han sanch.” E sia sanch en tota la terra  
Ex 8,11 com lo Déu nostro, 11 e pertir-s’ han las granotas de tu e de ta casa, e de  
Ex 8,26  devant ells, allapidar-nos- han. 27 Nós a carrera de III dies irem, e  
Ex 8,29  Senyor, e las moscas partir-s’ han de tu e de ton poble e de tos  
Ex 9,32  32 la tosella e lo forment no  han mal, car tardans éran. 33 E isqué  
Ex 11,8  vendran a mi, e pregar-m’ han e diran: “Ix defora de Egipte, tu e  
Ex 12,7  de la sua sanch, e posar-n’ han sobre las portas, en los limdars de  
Ex 13,2  ’m tots los primers fills que  han uberta la vulva en los fills d’  
Ex 15,5  en la mar Roja. 5 Los abís los  han cuberts e avellaren en pregont com a  
Ex 16,4  a I die, per ço que’ls asaig si  han la mia lig o no, 5 e al VIèn die  
Ex 21,7  [*] n’ha axí com las serventas  han acostumat axir; 8 e si desplau als  
Ex 21,29 ferir, d’hir o de l’altre ensà, e  han amonestat son senyor e no l’haurà  
Ex 21,35  vendran lo bou viu e pertir-s’ han lo preu en si e lo cos del mort. 36 E  
Ex 22,17 manera de l’axovar que las vèrgens  han acostumat de pendre. 18 »Aquells qui  
Ex 23,11 e tot ço que romandrà menjar-ho- han las bísties del camp. E axí hu feràs  
Ex 28,17 En la primera orde haurà pedres qui  han nom sardis e stopaci e maragde; 18 en  
Ex 28,27  27 e II altres anells qui s’ han a posar en la un e l’altre costat del 
Ex 29,7 e en aquesta costuma consegrar-s’ han. 8 E a sos fills vestiràs de gonellas  
Ex 30,19  metràs-hi aygüe, 19 e levar-s’ han en ell Aron e sos fills las mans e los 
Ex 32,8  la carrera que tu’ls mostrist, e  han fet un vadell d’or fus al foch e l’  
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Ex 32,8  un vadell d’or fus al foch e l’ han adorat e sacrifichat, e han dit: “O  
Ex 32,8  e l’han adorat e sacrifichat, e  han dit: “O Yrrael, aquest és lo teu déu  
Ex 32,31  per aquest poble que ha peccat e  han fet déu d’or, que tu los perdons  
Ex 34,19  masculí serà meu; de totas las qui  han ànima, axí de bous com de ovellas meu  
Ex 40,12  del testimoni, e levar-s’ han ab aygüe, 13 e vestir los has de  
Lv 1,12  s’acosta al fetge, e posar-ho- han sobre la lenya en què hom metrà foch,  
Lv 3,11  pendran los sacerdots e posar-l’ han sobre lo foch, e fer-n’han oferta a 
Lv 3,11 -l’han sobre lo foch, e fer-n’ han oferta a nostro Senyor. 12 »E si serà  
Lv 7,34  de lurs oferenas, e dar-ho- han a Aron, sacerdot, e als fills de  
Lv 11,9  de menjar: tots aquells qui  han ales e scata, axí en mar com en terra  
Lv 11,12  morts no toqueu. 12 Aquells qui no  han ales ni scata [*] són sutzes a  
Lv 15,32 32 Aquesta és la lig d’aquells que  han malaltia de flux d’esperma, e que són 
Lv 15,33  ab fembra, 33 e de aquellas qui  han de lur temps e que soferen flux de  
Lv 25,33  las poden rembre. 33 E si no las  han remudes, a l’any jubileu torneran a  
Lv 26,17  -vos-he en aquells que us  han oy, e fogireu e negú no us perceguirà. 
Ex 15,17  i’ls plantaràs al munt de la tua  haretat, en lo teu ferm statge en què has 
Lv 14,34  en case de terra de la vostre  haretat, 35 vindrà aquell que serà de casa 
Lv 20,24  la qual jo daré a vosaltres en  haretat, terra fluent de let e de mel. Jo  
Lv 25,33  que fora las ciutats són lurs  haretats entre los fills d’Irrael. 34 Per 
Ex 3,18  al rey de Egipte, e dir-li- has: “Lo Senyor, Déu dels hebreus, nos  
Ex 5,22  Senyor e dix: –Senyor, per què  has turmentat aquest poble? Per què m’has 
Ex 5,22  turmentat aquest poble? Per què m’ has tramès 23 per ço que jo intràs a  
Ex 9,19  e ajusta ton bestiar e tot ço que  has al camp, car hòmens e bèsties [*] qui  
Ex 10,29  29 Respòs Moysès: –Axí sia com  has parlat. No veuré de vuymés la tua  
Ex 14,11  havia vazos en Egipte e per ço nos  has amanats que moríssem en aquest loch  
Ex 15,17  en lo teu ferm statge en què  has obrat, lo teu santuari, Senyor, que  
Ex 19,23  munt de Sinaý, car tu conjurist e  has manat e dit: “Posa’ls-ma entorn lo  
Ex 19,24  –Vé e devalla, e pujar-hi- has tu e Aron ab tu. Als sacerdots e als  
Ex 23,5  no te n’iràs, mas levar-l’ has ab ell. 6 »E no t’abaxaràs al judici  
Ex 25,8  e cose rehonable. 8 E fer-m’ has santuari e staré enmig d’ells, 9  
Ex 25,11  e mig d’altesa. 11 E deurar-l’ has d’or bell dins e defora, e feràs  
Ex 25,12 IIII sercles d’or, e posar-los- has en IIII angles de la archa: II sercles 
Ex 25,13  de fust de setim, e cobrir-los- has d’or, 14 e metràs-los per los  
Ex 25,24  I colzo e mig, 24 e deurar-la- has ab or molt pur. E feràs entorn de  
Ex 25,26 IIII cercles d’or, e posar-los- has en los IIII cantons de aquella taula  
Ex 25,28  fust de setim e environar-los- has d’or per portar la taula. 29 E  
Ex 27,5  anells de aram, 5 e posar-los- has sobre la ara de l’altar, e serà la  
Ex 28,11  pedra posa, e entratellar-los- has per los noms dels fills de Yrrael [*]. 
Ex 28,17  com en amplesa, 17 e posar-hi- has IIII ordes de pedras. En la primera  
Ex 29,3  açò de forment. 3 E posar-ho- has en un panistre, e oferràs-ho, e lo  
Ex 29,5  e de reonal, e strènyer-ho- has ab lo braguer; 6 e poseràs la tiara en 
Ex 29,9 Aron e a sos fills, e posar-los- has mitres, e seran mos sacerdots en  
Ex 29,11 lo cap d’ell. 11 E sacrificar-l’ has devant nostro Senyor, prop la porta  
Ex 29,12  la sanch del vadell e posar-l’ has sobre las colones de l’altar ab ton  
Ex 29,16  de la sua sanch e scampar-n’ has entorn de l’altar, 17 e aquell moltó  
Ex 29,20  de la sua sanch e posar-n’ has a [*] la orella dreta de Aron e de sos 
Ex 29,24  nostro Senyor, 24 e posar-ho- has tot sobre las mans de Aron e de sos  
Ex 29,24 de sos fills, e santifichar-los- has, e levaràs-los devant nostro Senyor. 
Ex 29,26  és suanat† Aron, e santificar-l’ has alsat devant nostro Senyor, e serà ta  
Ex 29,28  que pertís del moltó, 28 ab què  has comensat [*] a Aron e a sos fills per  
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Ex 29,34  del pa tro al matí, cremar-ho- has ab foch; no seran menjades car  
Ex 29,36 hòstia del denejament, e untar-l’ has en santificació. 37 VII dies denejaràs 
Ex 30,3 d’ell iran devant. 3 E vestir-l’ has d’or fort bell, axí la grazela d’ell 
Ex 30,3  entorn e los corns. E fer-li- has corona aurèola engir 4 e II anells d’ 
Ex 30,18  fonament per levar, e posar-l’ has al tabernacle del testimoni a l’  
Ex 30,29 tany a ells. 29 E santificar-ho- has tot, car sants dels sants són: qui las 
Ex 30,36  en pólvora ben prima, posar-n’ has devant lo tabernacle del testimoni, e  
Ex 32,32 me, Senyor, del teu libre en què m’ has scrit. 33 E respòs-li nostro Senyor: 
Ex 33,17  a Moysès: –Aquesta paraula que tu  has parlada faré, car has trobada gràcia  
Ex 33,17  que tu has parlada faré, car  has trobada gràcia devant mi, e he’t  
Ex 33,21  hom vivent. 21 E puxes dix: –Tu  has parlat ab mi. Stà sobre la pedra, 22 e 
Ex 40,7  e el tabernacle, e umplir-l’ has d’aygüe. 8 E environerà lo palau de  
Ex 40,9  pendràs oli de unció e untar-n’ has lo tabernacle ab los vaxells per ço  
Ex 40,13 -s’han ab aygüe, 13 e vestir los  has de santas vestiduras per ço que’m  
Lv 2,8  a nostro Senyor, e liurar-ho- has en las mans dels sacerdots. 9 E com  
Lv 4,31  pacifichables, e perfumar-n’ has sobre l’altar en odor de suavetat a  
Ex 15,12  e loable e faent maravellas. 12  Has stesa ta mà e la terra ha’ls  
Ex 33,12  “Conegut t’he per ton nom”, e:  “Has trobada gràcia devant mi.” 13 Donchs, 
Ex 3,8  let e mel, la terra del cananeu e  hateu e amoreu e cerezeu e aveu e  
Ex 33,2  ço que git lo cananeu e amoreu e  hateu [*] e gebuzeu devant tu, 3 e  
Ex 8,16  verga e fir la pols de la terra, e  haurà moscallons en tota la tera de  
Ex 8,22  en què és lo meu poble, que no hy  haurà moscas, e sabran sertament que jo  
Ex 11,6  que may no n’hi hach aytal ne  haurà 7 entre los fills de Yrrael, ne no  
Ex 12,13  senyal [*], e passaré-us e no  haurà en vosaltres plaga qui us  
Ex 12,15  lo pa alís; al primer die no  haurà levat en vostres cases, car aquell  
Ex 12,49  no’n menjarà. 49 »Una lig  haurà [*] lo strany laurador [*]. 50 E  
Ex 13,5  novellas messas. 5 Quant Déu vos  haurà donada la terra del cananeu e de l’ 
Ex 13,11 en dies. 11 »E com nostro Senyor te  haurà mès en la terra del cananeu, axí com 
Ex 13,11  a tu e a tos pares, e com la t’ haurà donada, 12 depertiràs la volataria a 
Ex 20,7 teu Déu en va, car nostro Senyor no  haurà en aquell mercè qui pendrà lo nom  
Ex 20,24  e vostros bous en tot loch on  haurà memòria del meu nom; vendré a tu e  
Ex 21,8  liurada, lexar-la-ha, mas no  haurà poder que la vena a strany poble si  
Ex 21,13  muyra. 13 E aquell qui no l’ haurà aguaytat mas de ventura l’haurà  
Ex 21,13 l’haurà aguaytat mas de ventura l’ haurà trobat, o Déu l’haurà aportat en  
Ex 21,13  ventura l’haurà trobat, o Déu l’ haurà aportat en sas mans, jo li stabliré  
Ex 21,19  defora ab un bastó i’s leu, no n’ haurà mal lo feridor, emperò que ell pach  
Ex 21,21  21 e si sobreviu I jorn o II, no  haurà pena, car haver és d’ell. 22 »E si  
Ex 21,22  e s’afoll, e ella viurà,  haurà aytant de dan com lo marit †e  
Ex 21,28  sa carn, mas lo senyor del bou no  haurà mal. 29 E si lo bou haurà acostumat  
Ex 21,29  bou no haurà mal. 29 E si lo bou  haurà acostumat de ferir, d’hir o de l’  
Ex 21,29  e han amonestat son senyor e no l’ haurà amagat e auciu hom o fembra, lo bou  
Ex 21,31  E si fer en lo corn fill ni filla,  haurà semblant centènsia. 32 E si és vell  
Ex 22,2  prenga nafre e mort, lo feridor no  haurà pena; 3 e si ho fa pus que lo sol  
Ex 22,6  lo camp retran lo dan que lo foch  haurà fet. 7 »E si negú comana haver a son 
Ex 22,7 son amich o vaxell en guarda, e hom  haurà emblat aquell qui hu haurà rebut, si 
Ex 22,7  e hom haurà emblat aquell qui hu  haurà rebut, si és trobat lo ladre, al  
Ex 25,23  feràs taula del fust de setim, qui  haurà II colzos de lonch, e d’ample I  
Ex 25,27  taula en cascun peu; 27 sa corona  haurà anells d’or en què hom meta  
Ex 25,39  canalobre ab tots los seus vexells  haurà I quintar d’or molt net. 40 [*] e  
Ex 26,2 faràs. 2 La longuesa de una cortina  haurà XXVIII colzades [*]; de una masura  
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Ex 26,4 al costat, e al cap de las cortinas  haurà cordes perquè las unas e las altres  
Ex 26,5  ajustar o acostar. 5 L bagues  haurà la cortina en cascuna part així  
Ex 26,8  8 de longuesa la una saga †obra†  haurà XXX colzades, e d’ample IIII; e  
Ex 26,20  qui s’enclina ves aguiló  haurà XX taules 21 qui hauran XXXX  
Ex 27,1  l’altar de fust de setim, qui  haurà V colsos de longuesa e altres tants  
Ex 27,11  11 Axí matex al costat de aguiló  haurà tendas en longuesa de C colzos, e XX 
Ex 27,13 altre amplesa qui guarda ves orient  haurà L colzos, 14 en què haurà tendes de  
Ex 27,14  orient haurà L colzos, 14 en què  haurà tendes de XXXX colzos [*]. 15 [*] e  
Ex 27,16  de bis retort de obre d’agulla, e  haurà IIII colones ab aytants fonaments.  
Ex 28,16 16 E serà de IIII angles e doble; e  haurà mesura de I palm axí en longuesa com 
Ex 28,17 ordes de pedras. En la primera orde  haurà pedres qui han nom sardis e stopaci  
Ex 28,18  stopaci e maragde; 18 en la sagona  haurà carvoncle e safir e jaspis; 19 en la 
Ex 28,19  e safir e jaspis; 19 en la terça  haurà ligírius e àgates e amatist; 20 en  
Ex 28,20 e àgates e amatist; 20 en la quarta  haurà crisòlitus e oniquinus e barilus. E  
Ex 28,32 de sobremuscle tota de jacint, 32 e  haurà enmig de açò cabets, e la vora  
Ex 30,2 timiama, dels fusts de setim, 2 qui  haurà I colzo de longuesa e altre de  
Ex 30,8  adoberà las luernas 8 e quant las  haurà ensesas al vespre, cremarà ensens  
Ex 30,12  ànimas a nostro Senyor Déu, e no  haurà plaga en ells com seran comptats. 13 
Lv 6,2  que li serà feta en fe, e ell la  haurà rebuda e ell robarà aquella, o en  
Lv 6,17  del tabernacle; 17 e per ço no hy  haurà lavat, car la part [*] aquella és  
Lv 7,8 oferrà lo sacrifici de l’holocaust  haurà la pell d’aquell, 9 e tot sacrifici 
Lv 11,4  4 E qualquequal remuguerà e  haurà ungle, mas no serà fesa, axí com lo  
Lv 11,10  menjareu. 10 E aquell qui no  haurà ales ni scata, axí en las aygües que 
Lv 11,21 E qualquequal irà sobre IIII peus e  haurà longia detràs per què saltarà sobre  
Lv 11,33  en lo qual alguna cose de aquellas  haurà stat serà ensutzat, e per amor de  
Lv 12,2 Irrael e digues a ells: »Fembra que  haurà consabut per sament, si infanterà  
Lv 12,8  de mascle e fembre. 8 E si no  haurà poder que puga oferir anyell, prenga 
Lv 13,7 és. 7 »E si aprés que’l prevera l’ haurà vist [*] la lebrozia crexerà e serà  
Lv 13,21  21 E si veurà lo prevere que no  haurà en ella cabell blanch, e ella no  
Lv 13,30 cuyro e en ell cabells roigs manuts  haurà, ensutzat és, car lebrós és de cap e 
Lv 13,34  romanent, mundarà aquell, e com  haurà levades ses vestidures serà nèdeu.  
Lv 13,45  de l’arbitre del sacerdot, 45  haurà se vestimenta depertida e irà ab lo  
Lv 13,47  de lana e de li que labrós  haurà 48 en stam o sots regiment d’aquell 
Lv 14,48  depertida de la casa, aprés que la  haurà exelbada, purifiquerà aquella pus li 
Lv 14,50  de cedre e grana e hysop. 50 E com  haurà degollat la I perdal en I test sobre 
Lv 14,53 ab la grana e ab l’hisop. 53 E com  haurà lexat anar lo perdal volar al camp  
Lv 15,18  17 [*] 18 E la fembra ab qui  haurà jagut levar-s’ha ab aygüe e serà  
Lv 15,19  19 »E fembra que de son temps  haurà flux de sanch al cap del mes, sia  
Lv 16,6  e I moltó en holocaust; 6 e quant  haurà ofert lo vadell, ell pregarà per si  
Lv 16,15 lo propiciatori a orient. 15 »E com  haurà degollat lo cabrit per lo peccat del 
Lv 16,20  fills de Yrrael. 20 »E aprés que  haurà mundat lo santuari e lo tabernacle e 
Lv 16,21  tots los peccats de aquells. E com  haurà feta la pregària sobre lo cap de  
Lv 16,26  sobre l’altar. 26 »E aquell qui  haurà lexat anar lo cabrit leverà sos  
Lv 16,32 sacerdot que untat serà, en lo qual  haurà untada la mà per ço que servescha  
Lv 18,19  mentre viurà. 19 »A la fembra que  haurà de ses mèstrues [*], no revaleràs la 
Lv 19,33  ton Déu. Jo sóm Senyor. 33 »Si  haurà hom strany entre vosaltres e staran  
Lv 20,4  emperi e lexeran l’hom aquell que  haurà donat de la sua sament a Moloch e no 
Lv 20,27 »Hom o fembra qui serà encantador e  haurà spirit de devinar, muyre de mort; ab 
Lv 21,17  de la tua sament per companyes qui  haurà màcula, no ofira los pans al ceu  
Lv 21,20 20 ni serà geperut o leganyós, o si  haurà desfeta en l’ull, o si serà ronyós  
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Lv 22,4 la sament de Aron que serà lebrós e  haurà flux de sperma involuntari, no  
Lv 22,14  anadescha en allò que  haurà menjat la quinta part, e don-ho al 
Lv 22,20  o de vostres cabres; 20 e si  haurà màcula, no l’oferrets, car no és  
Lv 24,19  de sos ciutadans, axí com ell  haurà fet a ell sia fet: 20 Trenchadura  
Lv 25,29  vendrà casa que sia prop lo mur,  haurà lecència de rembre-la com sia  
Lv 25,30  sia complit I any. 30 E si no la  haurà remuda dins l’any entrega, lo  
Lv 25,52  costà, sían comptats los anys que  haurà més servit tro a l’any jubileu, e  
Lv 25,52 e sia-li retut lo preu aytant com  haurà servit; 53 emperò si haurà servits  
Lv 25,53  com haurà servit; 53 emperò si  haurà servits los anys, guarde’t que  
Lv 26,30  las ymatges de vostres ýdoles, e  haurà vós en oy la mia ànima, 31 en tant  
Lv 27,9  aytant doneran. 9 »E qualquequal  haurà fet vot al Senyor de bístie que  
Lv 27,15 quinta part de la stimació demunt e  haurà aquella casa. 16 »E si prometrà camp 
Ex 28,7  6 [*] per obra ben ordonada. 7  Haurà II vores en la un ajustades en los  
Ex 26,18  las taulas seran aparellades. 18 E  hauran XX colzades al costat qui s’  
Ex 26,21  ves aguiló haurà XX taules 21 qui  hauran XXXX fundements d’argent, e II  
Ex 26,32 de setim. Aquellas seran deurades e  hauran los caps d’or, mas los fondaments  
Ex 26,37  ellas aduran hom las tendas, e  hauran los caps d’or e los fonaments de  
Ex 27,10  atrestants fonaments de aram, qui  hauran los caps d’argent e lurs  
Ex 27,18  colzos [*], e serà de bis retort e  hauran fondaments de aram. 19 E tots los  
Ex 28,21 encloses en or per lus órdens. 21 E  hauran los noms dels fills de Yrrael; cade 
Ex 29,29  la vestidura santa que userà Aron  hauran sos fills aprés d’ell, e las mans  
Ex 34,15  regions, e negú no t’apell quant  hauran fornichat ab lurs déus e hauran  
Ex 34,15  hauran fornichat ab lurs déus e  hauran adorat lurs ymatges e menigs de  
Ex 34,16  fills, per ço que, pus que ellas  hauran fornicat ab lurs déus e hauran  
Ex 34,16  hauran fornicat ab lurs déus e  hauran adorat lurs ymatges, no ensutzen  
Lv 7,33 sanch e lo sèu; e los fills de Aron  hauran en la lur part la cama dreta. 34 E  
Lv 21,21  aquells del linatge de Aron que  hauran res de açò [*] a oferir lo  
Ex 3,12  –Jo seré ab tu, e aquest senyal  hauràs que jo t’he manat: que com hauràs  
Ex 3,12  hauràs que jo t’he manat: que com  hauràs tret lo poble de Egipte,  
Ex 13,12  primer en tas bísties. Tot açò que  hauràs mascle, sagreràs a nostro Senyor.  
Ex 20,3  de la casa de servitut. 3 »No  hauràs déus stranys devant mi. 4 »No faces 
Ex 20,14  ta derà. 13 »No auciuràs. 14 »No  hauràs afer ab fembra que no sia ta  
Ex 23,3 pertesques de veritat. 3 A pobre no  hauràs mercè en judici. 4 »Si acorres al  
Ex 23,16 primera a la axida de l’any, quant  hauràs ajustats tots los blats del camp.  
Ex 29,4  tabernacle del testimoni; e quant  hauràs levat lo pare ab los fills ab  
Ex 29,9  en religió perdurable. E pus que  hauràs concegrades lurs mans, 10 ajusteràs 
Ex 29,16 e sos fills las mans. 16 E quant l’ hauràs sacrificat, pendràs de la sua sanch 
Ex 29,21  sobre l’altar entorn. 21 E quant  hauràs presa de la sanch qui és sobre l’  
Ex 30,12  Senyor a Moysès e dix: 12 –Quant  hauràs aportada la suma dels fills de  
Ex 30,36  de santificació, 36 e quant ho  hauràs tot mesclat e tornat en pólvora ben 
Lv 19,17  proÿsme, car jo sóm Senyor. 17 »No  hauràs en oy ton frare en ton cor, ans lo  
Ex 17,9  e jo seré a la sima del munt e  hauré la verga de Déu en la mia mà. 10 E  
Ex 20,6  de aquells qui m’aÿraven, 6 e qui  hauré misericòrdia en M generacions en  
Ex 33,19 en nom “Nostro Senyor” devant tu, e  hauré mercè a qui’m volré, e hauré pietat 
Ex 33,19 tu, e hauré mercè a qui’m volré, e  hauré pietat en aquell qui’m plaurà. 20 E 
Ex 12,14  feriré la terra de Egipte. 14 E  haureu aquest die en remembrament e  
Lv 22,9  e que no muyrau en lo santuari com  haureu ensutzat aquell. Jo sóm lo Senyor  
Lv 23,22 vostres generacions. 22 »E puxs que  haureu segades vostres messes, no segareu  
Lv 25,45  seran nats en la vostra terra. E  haureu aquells en servents, 46 e per  
Ex 21,19  que reta las despesas que lo ferit  hauria fetas e la obra que en aquell temps 
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Ex 21,19 fetas e la obra que en aquell temps  hauria feta. 20 »E qui ferirà son servent  
Ex 16,7 glòria de nostro Senyor. Quant nós,  havem oÿt lo murmurament quantre nostro  
Lv 11,23 hagen IIII peus, si no aquestas que  havem ditas, lunyades sían de vosaltres.  
Lv 22,22  22 axí com sech o trenchat o  havent sanadura de algun mal, o pigota o  
Ex 7,24  los de Egipte entorn del flum per  haver aygüe que beguéssan, car no podien  
Ex 21,11 III coses no fa, axirà de grat sens  haver. 12 »E qui ferirà home que’l vulla  
Ex 21,21  I jorn o II, no haurà pena, car  haver és d’ell. 22 »E si los hòmens sa  
Ex 22,7 foch haurà fet. 7 »E si negú comana  haver a son amich o vaxell en guarda, e  
Ex 22,17  no la hy vol dar, retrà-li lo  haver segons la manera de l’axovar que  
Ex 30,16  [*] res no hy minvarà. 16 E l’ haver cullit dels fills de Yrrael liureràs 
Lv 14,21  21 »E si serà pobre e no porà  haver ço que dit és, haja I anyell per la  
Lv 14,32  lo sacrifici del lebrós que no pot  haver totas coses en son abundement. 33 E  
Ex 5,21  e jutge vós, ço que vosaltres  haveu fet pudir la olor e la pudor nostra  
Ex 5,21  devant Farahó e sos servents;  haveu-los donat cultell per ço que’ns  
Ex 16,7 nostro Senyor, e nós, ¿qui som, que  haveu murmurat quantre nós? 8 E dix  
Ex 16,23  a nostro Senyor. Tot ço que  haveu a fer demà feu-ho vuy, e ço que  
Ex 16,26  hom vuy al camp. 26 VI dies ne  haveu cullit, lo VII és dissapte de nostro 
Ex 19,4  als fills d’Irrael: 4 “Vosaltres  haveu vist què ha Déu fet als egipcians,  
Ex 20,22  als fills de Yrrael: “Vosaltres  haveu vist que Déu del cel vos ha parlat.  
Ex 24,14  ací tro que tornem a vosaltres. Ja  haveu ab vosaltres Aron [*], e si neguna  
Ex 32,29 milia hòmens. 29 E dix Moysès: –Vuy  haveu concegrades vostres mans a nostro  
Ex 32,30  parlà Moysès al poble: –Vosaltres  haveu fet gran peccat. Pujaré a nostro  
Ex 1,15 las madrinas dels habreus –e la una  havia nom Sephorà e l’altre Suà– 16 e  
Ex 2,12 ell guardàs ça e là e vis que no hy  havia negú, ferí lo egipcià e ocís-lo e  
Ex 2,16  un pou. 16 E lo sacerdot de Median  havia VII fillas, que éran vengudes a poar 
Ex 2,24  e rembrà’s de la covinensa que  havia feta ab Abraam e ab Ysach e ab  
Ex 4,28  paraulas de nostro Senyor per què  havia tramès los senyals que havia manats. 
Ex 4,28  què havia tramès los senyals que  havia manats. 29 E venguéran ensemps e  
Ex 4,30  las paraulas que nostro Senyor  havia ditas a Moysès e féu senyals devant  
Ex 4,31  31 [*] e oÿren que nostro Senyor  havia visitats los fills d’Irrael e que  
Ex 4,31  visitats los fills d’Irrael e que  havia guardat lur aflicció, e dins  
Ex 7,6  e Aron axí com nostro Senyor los  havia manat. 7 E era Moysès de LXXX anys e 
Ex 7,10  e féran axí com nostro Senyor los  havia manat, e gità Aron la verga devant  
Ex 7,13 cor de Farahó e no’ls oyí, axí com  havia manat nostro Senyor 14 a Moysès, e  
Ex 7,20  e Aron axí com nostro Senyor los  havia manat, e levà sa verga e ferí l’  
Ex 7,22  l’oyí, axí com nostro Senyor los  havia manat. 23 E girà’s e intrà-sse’n 
Ex 8,12  per la promesa de las granotas que  havia feta a Farahó. 13 E féu nostro  
Ex 8,15 e no’ls oyí, axí com nostro Senyor  havia manat. 16 E dix nostro Senyor a  
Ex 8,19 e no’ls oyí, axí com nostro Senyor  havia manat. 20 E dix nostro Senyor a  
Ex 9,35  los fills de Yrrael, axí com Déu  havia manat per mà de Moysès. 10,Tit  
Ex 10,23  allà on staven los fills d’Irrael  havia lum. 24 E apellà Farahó Moysès e  
Ex 12,28  los fills de Yrrael [*] axí com  havia manat nostro Senyor a Moysès e Aron. 
Ex 12,30  fet gran crit en Egipte, car no hy  havia casa en què no hy hagués mort. 31 E  
Ex 12,35  axí com nostro Senyor Déu los  havia manat per Moysès e Aron, ço és, que  
Ex 12,50  d’Irrael axí com nostro Senyor  havia manat a Moysès e Aron, 51 e en un  
Ex 13,19  ossos de Josep ab si, per ço com  havia conjurats los fills de Yrrael e dix: 
Ex 14,11 diguéran a Moysès: –¿Per ventura no  havia vazos en Egipte e per ço nos has  
Ex 14,31  riba de la mar e la gran plaga que  havia Déu feta quantre ells, e temé lo  
Ex 15,27  teu. 27 E vinguéran en Helim, a on  havia XII fonts d’aygüe e LXX palmers, e  
Ex 16,18  de gòmor; e aquell qui més n’ havia no n’havia pus que aquell qui menys 
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Ex 16,18  e aquell qui més n’havia no n’ havia pus que aquell qui menys n’havia,  
Ex 16,18  havia pus que aquell qui menys n’ havia, mas cascuns na ajustaren segons açò 
Ex 16,24  al matí. 24 E féran-ho axí com  havia manat Moysès, e no’s podrí ni hy  
Ex 17,1  [*] albergaren en Repadín, on no  havia aygüe a beura al poble. 2 E barallà  
Ex 17,10  mà. 10 E féu Josuè axí com a ell  havia manat Moysès [*]. E Moysès e Aron  
Ex 18,1 Median, sogre de Moysès, tot ço que  havia fet nostro Senyor a Moysès e a  
Ex 18,1 son poble, per ço car nostro Senyor  havia tret Yrrael de Egipte, 2 pres  
Ex 18,2  pres Sephorà muller de Moysès, que  havia lexada, 3 e II fills seus, la un  
Ex 18,3 3 e II fills seus, la un dels quals  havia nom Gersan –e dix lo pare: «Jo fuy  
Ex 18,8  Moysès a son sogre tot ço que Déu  havia fet [*] als egipcians per amor de  
Ex 18,8 la carrera, e que nostro Senyor los  havia desliurats e alegrats. 9 E alegrà’s 
Ex 18,9  ’s Getró de tots los béns que Déu  havia fets a Yrrael, per ço car lo havia  
Ex 18,9  havia fets a Yrrael, per ço car lo  havia tret de la mà dels egipcians, 10 e  
Ex 18,11  tots los déus, per ço car argullós  havia stat quantre ells. 12 E oferí Getró, 
Ex 18,24 hach oÿt Moysès, féu tot ço que ell  havia manat, 25 e trià hòmens nobles de  
Ex 19,7  e sponé’ls totas las paraules que  havia manat nostro Senyor, 8 e respòs tot  
Ex 22,15  no ho restituyrà, majorment si hu  havia logat. 16 »E si negú engana fembra  
Ex 32,14  Senyor que no fes tot lo mal que  havia parlat quantre lo seu poble. 15 E  
Ex 32,25  lo poble qui era despullat, car  havia’l despullat Aron, car no sabia la  
Ex 32,25  Aron, car no sabia la horresa, e  havia’l stablit nuu entre los enamichs;  
Ex 33,7  de covinensa». E tot lo poble qui  havia neguna querela axia a la tenda [*].  
Ex 34,4  de Sinaý, axí com nostro Senyor li  havia manat, e portà las II taulas. 5 E  
Ex 34,24  Irrael totpoderós, 24 car quant jo  havia toltas las gents de ta cara e havia  
Ex 34,24 havia toltas las gents de ta cara e  havia axemplats los teus térmans negú no  
Ex 34,32  de Yrrael e manà’ls tot ço que  havia oÿt de nostro Senyor al munt de  
Ex 35,23  dons de nostro Senyor. 23 Si negú  havia jacint ni porpre ne cotó tint ni bis 
Ex 35,29 per ço que féssan les obres que Déu  havia manadas per Moysès, e tots los fills 
Ex 36,1 Bezelael e Holiap, hòmens a qui Déu  havia donada saviesa e enteniment que  
Ex 36,2  a ells e tot hom savi a qui Déu  havia donat saviesa e aquells qui de grat  
Ex 36,9  diversa obra [*]. 9 E una cortina  havia de lonch XXVIII colzos, e d’alt  
Ex 36,15  e cobrí lo tabernacle. 15 Una saga  havia de lonch XXX colzos, e d’ample  
Ex 36,21 de fust de setim; 21 e la una taula  havia X colzos de lonch, e de ample havia  
Ex 36,21 havia X colzos de lonch, e de ample  havia I colzo e mig, 22 e havia II  
Ex 36,22  de ample havia I colzo e mig, 22 e  havia II encastadures en cascuna taula per 
Ex 36,23  las taulas del tabernacle. 23 E  havia XX taulas envés migdie, 24 ab XXXX  
Ex 36,24 ab XXXX vazos d’argent, e II vazos  havia sots cascuna taula, de la una e de  
Ex 37,1 Bezelael archa del fust de setim, e  havia II colzos [*] de lonch e I colzo e  
Ex 37,10  en lonch e I colzo en ample, qui  havia d’alt I colzo e mig, 11 e environà  
Ex 37,20  fust del canalobre. 20 E en aquell  havia IIII forrellats e IIII anaps a  
Ex 38,4  de ret féu de aram, e sots ella  havia [*], 5 fuzos IIII anells per altres  
Ex 38,9  9 E féu palau envés migdie en què  havia tendas de bis retort de C colzos, 10 
Ex 38,11 obra era d’argent. 11 E ves aguiló  havia tendas de colonas e vazos e caps de  
Ex 38,12  de obra de matall. 12 E ves ponent  havia tendas de L colzos, e X colonas de  
Ex 38,14 tendas de L colzos, 14 de las quals  havia, a l’un costat, XV colonas de III  
Ex 38,15 l’entrant del tabernacle, 15 e [*]  havia-hy XV [*] tendas e III colonas e  
Ex 38,18  e de vermelló e de bis retort, qui  havia XX colzos de lonch e d’alt V  
Ex 38,22  fou fill de Hur, del trip de Judà,  havia complit per Moysès, axí com nostro  
Ex 39,5  5 [*] ab aquellas colors, axí com  havia manat nostro Senyor a Moysès. 6 E  
Ex 39,10 órdens de gemes. En la primera orde  havia sardis e stopaci e maragde; 11 en la 
Ex 39,31  los fills de Yrrael tot ço que Déu  havia manat a Moysès, 32 e oferiren lo  
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Ex 39,42  los fills de Yrrael axí com  havia manat nostro Senyor Déu. 43 E quant  
Ex 40,14  14 E féu Moysès tot ço que  havia manat nostro Senyor. 15 Al primer  
Ex 40,17  cobriment, axí com nostro Senyor  havia manat. 18 E posà lo testimoni en l’ 
Ex 40,21  vel, 21 e ordonà sos pans axí com  havia manat nostro Senyor a Moysès. 22 E  
Ex 40,25  encens de bonas odors, axí com Déu  havia manat a Moysès. 26 E posà la tenda  
Ex 40,27  axí com nostro Senyor Déu  havia manat a Moysès. 28 E lo labis [*]  
Ex 40,30  que pujassen a l’altar, axí com  havia manat nostro Senyor Déu a Moysès. 31 
Ex 40,31  fou a punt, axí com nostro Senyor  havia manat a Moysès, 32 cobrí una nuu lo  
Ex 40,33  qui hy resplendia, car la nuu ho  havia tot cubert. 34 Car lavors la nuu es  
Lv 8,9 consegrada en santificació, axí com  havia manat a ell nostro Senyor. 10 E  
Lv 8,13  e posà en ells mitra, axí com  havia manat nostro Senyor. 14 E aportà I  
Lv 8,17  fora las albergades, axí com li  havia manat nostro Senyor. 18 E oferí I  
Lv 8,21  de suau odor a Déu, axí com  havia manat a ell. 22 E sacrifichà l’  
Lv 8,24  e pres de la sanch de l’ariet qui  havia degollat e tocà’l[s] en l’estrem  
Lv 8,29 la consegració en part sua, axí com  havia manat a ell lo Senyor Déu. 30 E pres 
Lv 8,30  e la sanch que sobre l’altar  havia scampada, e gità-la sobre Aron e  
Lv 22,13  en la casa de son pare, axí com  havia acostumat dementre era poncella,  
Lv 24,10  de una fembra de Yrrael, lo qual  havia hagut de un home egipcià, per  
Lv 24,23  d’Irrael axí com nostro Senyor  havia manat a Moysès. 25,Tit Capítol XXV 1 
Lv 25,26  ço que aquell vendrà; 26 e si no  havia proÿsme e porà trobar aquell matex  
Lv 27,23  e donerà lo preu aquell que l’ havia promès al Senyor, 24 e en lo jubileu 
Lv 27,24  tornerà al primer senyor que l’ havia venut e l’havia hagut en sort de la 
Lv 27,24  senyor que l’havia venut e l’ havia hagut en sort de la sua possació. 25 
Ex 1,13  e crexían. 13 E los egipcians  havían aÿrats los fills de Yrrael, i [*]  
Ex 9,11  devant Moysès per las nafres que  havían ells e tota la terra de Egipte. 12  
Ex 12,39  39 E comolguéran la farina que  havían portada passada de Egipte, e féran  
Ex 36,2 donat saviesa e aquells qui de grat  havían ofert a la obre a fer, 3 liurà’ls  
Ex 36,7  de oferir dons 7 per ço car ço que  havían oferit hi bastava e hy sobrava. 8 E 
Ex 36,9  colzos, e d’alt IIII; una masura  havían totas las cortinas. 10 E ajustà [*] 
Ex 38,18  alt V colzos, segons la masura que  havían totas las tendas del palau. 19 E  
Ex 38,25  25 E fou ofert de aquells que [*]  havían XX anys [*], e éran DCIIIMDL  
Ex 2,9  e nodrex-lo’m, e jo dar-t’ he ton loguer. E pres-lo la fembre e  
Ex 2,10  nom Moysès, car dix: «D’aygüe l’ he pres.» Capítol terç 11 E en aquells  
Ex 3,12  e aquest senyal hauràs que jo t’ he manat: que com hauràs tret lo poble de  
Ex 3,13  als fills de Yrrael e dir-los- he: “Lo Déu de vostres pares m’ha tremès  
Ex 3,15  ha tremès a vosaltres.” Aquest nom  he per tostemps, e aquest és mon memorial  
Ex 4,12 tu en la tua bocha, e ensenyar-t’ he què parlaràs. 13 E dix Moysès: –Prec- 
Ex 4,15  e en la sua, e mostrar-vos- he què deureu fer. 16 Ell parlarà per tu  
Ex 6,7  Déu, e que jo sóm Senyor qui us  he trets dels càrcers dels egipcians, 8 e  
Ex 6,8  Ysach e a Jacob, e dar-la-us- he a posseyr, car jo sóm Senyor.” 9 E  
Ex 7,1  Dix nostro Senyor a Moysès: –Jo t’ he stablit déu de Farahó; Aron ton frare  
Ex 9,16  de la terra, 16 car per ço t’ he posat, que mostre en tu la mia  
Ex 9,27  a Moysès e Aron, e dix: –Peccat  he encara. Nostro Senyor és just, e jo e  
Ex 9,28  trons e la pedra, e lexar-vos- he. Vuymés no m’hich stigau. 29 E dix  
Ex 10,1  a Moysès: –Entra a Farahó, car jo  he endureÿt lo seu cor e de sos servents  
Ex 10,2 fills e de tos néts quantas vegades  he opremuts los egipcians i he fets los  
Ex 10,2 vegades he opremuts los egipcians i  he fets los meus senyals en ells, e sapiau 
Ex 10,16  Moysès e Aron e dix-los: –Peccat  he al Senyor Déu vostro e’n vosaltres, 17 
Ex 14,4  e encalsarà-us, e gloriajar m’ he en Farahó e en tota sa host, e sabran  
Ex 15,2  Déu de mon pare, e jo axelsar-l’ he. 3 E nostro Senyor és axí com a baró  
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Ex 16,12  Senyor a Moysès e dix: 12 –Oÿdas  he las murmuracions dels fills de Yrrael.  
Ex 18,11 dels egipcians lo seu poble. 11 Ara  he conegut que és gran sobre tots los  
Ex 19,4  ha Déu fet als egipcians, com vos  he aportats sobre las ales de las àguilas  
Ex 19,4  sobre las ales de las àguilas i us  he a mi prezos. 5 Si oÿu la mia veu e  
Ex 20,24  meu nom; vendré a tu e beneyr-t’ he. 25 »E si fas altar de pedre, no’l ma  
Ex 22,27  ’s dorme; si crida a mi, oyr-l’ he [*]. 28 »No diràs mal de Déu ni dels  
Ex 23,13  e l’estrany. 13 »Tot ço que us  he dit guardau. E no jurareu per lo nom  
Ex 24,12  pedre e la ley e los manaments que  he scrits per ço que’ls ensenys als fills 
Ex 25,22  jo’t daré, 22 e puxs manar-t’ he e parlar-t’he sobre lo cobertor, ço  
Ex 25,22  e puxs manar-t’he e parlar-t’ he sobre lo cobertor, ço és a saber, enmig 
Ex 29,35  santifichades són. 35 »Ço que t’ he manat feràs sobre Aron e sos fills. VII 
Ex 31,2 nostro Senyor a Moysès e dix: 2 –Jo  he apellat del nom de Beel lo fill de Urí, 
Ex 31,3  fill de Hur, del trip de Judà, 3 e  he’l complit de spirit de Déu e de  
Ex 31,6 per ço que’s fassa tot ço que a tu  he manat: 7 lo tabernacle de la covinensa  
Ex 32,13  cel, e tota aquesta terra de què  he parlat daré a la vostra sament e  
Ex 32,34  e amena aquest poble de qui jo t’ he parlat, e lo meu àngel irà devant tu;  
Ex 33,5  pujaré enmig de tu e destroyr-t’ he. Ara posa ton altivesch per ço que  
Ex 33,12  com hages dit: “Conegut t’ he per ton nom”, e: “Has trobada gràcia  
Ex 33,13  gràcia devant mi.” 13 Donchs, si  he trobada gràcia devant tu, mostre’m la  
Ex 33,17 car has trobada gràcia devant mi, e  he’t conegut per ton nom. 18 E dix  
Ex 33,22  passarà la mia glòria, posar-t’ he al forat de la pedra e defendré’t ab  
Ex 34,9  ’s en terra e adorà, 9 e dix: –Si  he trobada gràcia devant tu, Senyor, prech 
Ex 34,11 faré. 11 »E guarda tot ço que jo t’ he vuy manat. Jo gitaré vuy devant ta cara 
Ex 34,27  aquestas paraulas per las quals jo  he promesa ma ajuda a tu e a Yrrael. 28 E  
Lv 11,2  d’Irrael: »Guardau tot ço que  he scrit per ço que sia vostro Déu.  
Lv 18,28 git si feu semblants coses, axí com  he rases las gents qui abans de vosaltres  
Lv 20,23  coses faeren ells, per què jo los  he en oy. 24 Jo parle a vosaltres que  
Lv 20,24  mel. Jo sóm Senyor Déu vostro, qui  he depertits vosaltres de tots los altres  
Lv 20,25  coses que’s moven en terra que jo  he amostrades a vosaltres que són no  
Lv 20,26  car jo sóm sant. Jo sóm Senyor qui  he depertits a vosaltres de tots los  
Lv 22,33  Déu que us santifich, 33 que us  he aduyts de la terra de Egipte per ço que 
Lv 25,21  en l’any sizè, e dar-vos- he tant de blat que bast a III anys. 22 E  
Lv 26,9  9 E jo vos guardaré e fer-vos- he créxer e moltiplicaré-us, e fermaré  
Lv 26,17  enamichs, e subjugar-vos- he en aquells que us han oy, e fogireu e  
Lv 26,25  de vosaltres, e liurar-vos- he en mans de vostros enamichs, 26 e puxs  
Lv 26,42  lur impietat, 42 e remembrar-m’ he de la mia covinensa la qual afermé ab  
Lv 26,42  Ysach e ab Jacob, e remembrar-m’ he de la terra 43 la qual [*] fou lexade  
Lv 26,45  Déu d’ells. 45 E remembrar-m’ he del meu fermament primer, com aduguí a  
Ex 21,2 ’ls poseràs: 2 »Si compres servent  hebreu, VI anys te servirà; al VII any  
Ex 1,16  ’ls: –Quant vosaltres levareu los  hebreus e vendrà lo temps de parir, si és  
Ex 2,6 e dix: –Aquest és dels infants dels  hebreus. 7 E dix la sor de l’infant:  
Ex 2,11  un baró de Egipte qui ferí un dels  hebreus sos frares; 12 e com ell guardàs  
Ex 2,13  13 E isqué l’altre die e viu II  hebreus qui’s barellaven, e dix a la un  
Ex 3,18  -li-has: “Lo Senyor, Déu dels  hebreus, nos apellà. Irem carrera de III  
Ex 5,3  Yrrael. 3 E diguéran: –Lo Déu dels  hebreus nos apellà que anem a carrera de  
Ex 7,16  16 e diràs-li: “Lo Senyor dels  hebreus m’ha tremès a tu e diu: Lexa lo  
Ex 9,1  -li: “Açò diu lo Senyor Déu dels  hebreus: Lexa lo poble meu que’m  
Ex 9,13 diràs-li: “Açò diu lo Senyor dels  hebreus: Lexa mon poble que sacrifich, 14  
Ex 10,3  –Açò diu lo Senyor, Déu dels  hebreus: ¿Entrò a quant no us voleu  
Ex 15,27  senador teu. 27 E vinguéran en  Helim, a on havia XII fonts d’aygüe e LXX 
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Ex 15,27  d’aygüe e LXX palmers, e anaren a  Helim e albergaren prop las aygües. 16,Tit 
Ex 16,1  al desert de Sur, qui és entre  Helim e Sinaý, al XVèn die del segon mes  
Ex 20,19 Moysès: –Parla tu a nós, e oyr-t’ hem. No’ns parla nostro Senyor per ço que 
Ex 10,12  sobre ella e deguastaran tota  herba que sia romasa en la terra de  
Ex 10,15  -ho tot; e fou destroÿda tota la  herba de la terra e los fruyts dels arbres 
Ex 9,25  en los camps, hòmens e bísties e  herbas e arbres, 26 e [*] tochà la pedra  
Lv 25,46  aquells en servents, 46 e per  heretatge, transportant en aquells que  
Ex 3,17 us aport en terra de Canahan, de l’ heteu e amoreu [*] e aveu e gebuzeu, en la 
Ex 13,5 donada la terra del cananeu e de l’ heteu e de l’amoreu e de l’aveu e del  
Ex 23,23 [*] 23 »[*] e manerà lo amoreu e lo  heteu e lo farizeu e lo cananeu [*] e lo  
Ex 23,28  l’aveu e la por al cananeu e a l’ heteu e l’aveu abans que tu intres. 29  
Ex 34,11  lo amoreu e cananeu e gebuzeu e  heteu e farizeu e aveu. 12 Guarda’t que  
Ex 3,22 d’or e vestiduras, e posar-les- heu sobre vostros fills e fillas, e  
Ex 12,6  pendreu un cabrit. 6 E stojar-l’ heu tro al Xèn die de aquest mes, e  
Ex 12,10  res d’ell na roman, cremar-ho- heu ab foch. 11 E menjar-ho-heu axí:  
Ex 12,11  -heu ab foch. 11 E menjar-ho- heu axí: los vostros ronyons senyireu, e  
Ex 12,11  en vostras mans; e menjar-l’ heu tost, car açò és Pascha, que vol dir  
Ex 12,14 die en remembrament e selebrar-l’ heu sant a nostro Senyor en vostres  
Ex 12,27  és aquesta?”, 27 dir-los- heu: “Lo sacrifici és del passament de  
Ex 22,31  hagen menjades, mas gitar-la- heu als cans. 23,Tit Capítol XXVIII 1 »No  
Lv 23,22  que romandran, mas lexar-les- heu als pobres e als palegrins cullir, car 
Lv 23,40  de torrent, e alegrar-vos- heu devant lo Senyor Déu vostro. 41 E  
Lv 25,10  l’any Lè, e apellar-l’ heu Remissió de tots los habitadors de  
Lv 25,46  d’ells vendran, e poceyr-los- heu empertostemps. E los frares vostres  
Ex 1,6  E Josep era en Egipte. 6 E quant  hi foren [*] ell e sos frares e tot aquell 
Ex 2,5  vista la sistella [*], tremès- hi una de las sirventas e aportaren-le- 
Ex 5,7  axí com primerament, mas vagen- hi ells e cúllan rostoy. 8 A manera de las 
Ex 8,31  seus e del seu poble, que no n’ hi romàs neguna. Capítol XII 32 Fou  
Ex 9,7  neguna no’n morí. 7 E tramès- hi Farahó, e no’n trobà neguna de morta  
Ex 9,14  poble, per ço que sàpies que no n’ hi ha negú semblant a mi en tota la terra. 
Ex 10,11  11 No’s ferà axí, mas anau- hi los hòmens e sacrifichau a nostro  
Ex 11,6 en la terra de Egipte que may no n’ hi hach aytal ne haurà 7 entre los fills  
Ex 16,26  de nostro Senyor, e per ço no n’ hi trobarà hom. 27 E vench lo setèn die, e 
Ex 16,33  a Aron: –Prin un vaxell e met- hi de la magna aytant com ne pot pendre  
Ex 19,18  E fumava per ço com nostro Senyor  hi era davallat ab foch, e pujava en lo  
Ex 19,20  lasús del cap del munt; e quant  hi fou pujat 21 dix-li: –Conjura lo  
Ex 19,24  Senyor: –Vé e devalla, e pujar- hi-has tu e Aron ab tu. Als sacerdots e  
Ex 24,2 Moysès muntà a Déu, e aquells no s’ hi acostaren ni lo poble no muntà ab ell.  
Ex 24,4  altar al [*] munt, e XII títols  hi mès per los XII trips. 5 E manà als  
Ex 24,14  Aron [*], e si neguna carela  hi ha, aduyts-la a ell. 15 E quant fou  
Ex 26,29  taulas deuraràs, e metràs- hi anells d’or per ço que tinguen los  
Ex 28,17  com en amplesa, 17 e posar- hi-has IIII ordes de pedras. En la  
Ex 30,7 te parlaré. 7 »E Aron santifichar- hi-ha ensens sobre ell, qui suaument  
Ex 30,18  testimoni a l’altar. E metràs- hi aygüe, 19 e levar-s’han en ell Aron  
Ex 34,3  3 e negú no hy puig ab tu ni s’ hi acost en tot lo munt, ne ovellas ni  
Ex 34,30  cornuda, teméran de acostar-s’ hi prop. 31 E apellà Aron e tots los  
Ex 34,31 prínceps del poble, e ells anaren- hi, e puxs, com haguéran parlat, 32  
Ex 36,7  7 per ço car ço que havían oferit  hi bastava e hy sobrava. 8 E féran tots  
Ex 37,13  làbit corona [*] d’or. 13 E féu- hi IIII †colones† d’or, e posà-las en  
Ex 37,27 costat per ço que los forrellats s’ hi matéssan e l’altar se pogués portar.  
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Ex 38,26 e éran DCIIIMDL armats. 26 E hach- hi †per stat† C besants d’argent de què  
Ex 38,29 vestí-los de argent. 29 E foren- hi oferts de aram LXXIIM besants e CCCC  
Ex 40,36  36 E la nuu de nostro Senyor Déu  hi era de die, e lo foch de nit, e vèyan- 
Lv 4,17  del testimoni, 17 e bany- hi son dit e salpusch-ne VII vegades  
Lv 5,11  en aquella oli, ni encens no n’ hi pos gens, car per peccat és. 12 E liura 
Lv 5,16  lo dan, e puxs anadescha- hi la Vª part e liura-ho al sacerdot, lo 
Lv 8,15  E pres la sanch Moysès e banyà- hi son dit e tený los corns de l’altar  
Lv 10,1  prenguéran encencers e matéran- hi foch e ancens, e oferiren devant nostro 
Lv 14,16  dit destre en aquell e gitar-n’ hi-ha VII vegades contra lo Senyor Déu,  
Lv 14,27 sobre la mà cinestra, 27 e banyar- hi-ha lo ceu dit dret e gitar-n’ha  
Lv 14,43  parets seran razes e altre crosta  hi serà posade, 44 e com lo sacerdot hi  
Lv 14,44  serà posade, 44 e com lo sacerdot  hi intrerà e veurà que la lebrozia hi serà 
Lv 14,44  hi intrerà e veurà que la lebrozia  hi serà tornada e per las parets seran  
Lv 14,47  47 e qui mengerà en aquella o  hi dormirà, levarà la sua vestidura. 48 »E 
Lv 18,28  las gents qui abans de vosaltres  hi habitaven, 29 car tota ànima qui ferà  
Lv 20,13  mascle, ço és, que jaurà ab ell e  hi serà concent, muyren de mort e la lur  
Lv 26,32  la vostra terra, e metran-s’ hi vostros enamichs qui foren habitadors  
Ex 3,5  –Ací çó. 5 E ell dix-li: –No t’ hich acostas. Leva’t lo calsat de tos  
Ex 9,28  e lexar-vos-he. Vuymés no m’ hich stigau. 29 E dix Moysès: –Quant jo  
Ex 4,10  tant que jo no só bell parler de  hir ne de l’altre die ensà, pus que  
Ex 21,29 lo bou haurà acostumat de ferir, d’ hir o de l’altre ensà, e han amonestat  
Lv 14,4 menjar, e fust de cedres, vermell e  hisop. 5 E degoll un dels ocells en un  
Lv 14,6  lo fust del cedre e la grana e l’ hisop, e tot açò banyarà en la sanch de l’ 
Lv 14,51  viu e lo fust e la grana e l’ hisop, e en las aygües vives, e de assò  
Lv 14,52  e ab lo fust e ab la grana e ab l’ hisop. 53 E com haurà lexat anar lo perdal 
Ex 3,4  4 E viu nostro Senyor que ell  ho anava a veura; apellà’l d’enmig de la 
Ex 7,16 poble que sacrifich al desert, e no  ho volguist fer tro ara. Capítol X 17 »Açò 
Ex 8,7  la terra de Egipte. 7 E féran- ho axí los encantadors per lur  
Ex 8,17  la tera de Egipte.” 17 E féran- ho axí; stès Aron la verga que tenia en la 
Ex 8,18  18 E los encantadors volguéran- ho fer axí ab lur encantament, que fóssan  
Ex 9,2  meu que’m sacrifich. 2 E si no  ho vols fer, 3 la mia mà serà sobre los  
Ex 10,2  senyals meus en ell, 2 e que  ho comptes en las orellas de tos fills e  
Ex 10,6 e de tots los de Egipte, que may no  ho viren tos pares ni tos avis despuxs que 
Ex 10,15  tota la terra, e guastaren- ho tot; e fou destroÿda tota la herba de  
Ex 12,10  e si res d’ell na roman, cremar- ho-heu ab foch. 11 E menjar-ho-heu  
Ex 12,11  -ho-heu ab foch. 11 E menjar- ho-heu axí: los vostros ronyons  
Ex 12,36 gràcia devant los egipcians que los  ho prestaren, e despullaren los egipcians. 
Ex 12,48  lo mascle, adonchs salebrar- ho-ha segons la costuma, e serà axí com  
Ex 14,4  que jo sóm Senyor. E féran- ho axí. 5 E féu hom a saber a Farahó que  
Ex 14,11  en aquest loch desert? ¿Per què  ho volguist axí fer, que’ns traguessas de 
Ex 16,15  gelada sobre la terra. 15 E quant  ho haguéran vist los fills de Yrrael  
Ex 16,17  en lo tabernacle [*]. 17 E féran- ho axí los fills de Yrrael e culliren-  
Ex 16,23  Tot ço que haveu a fer demà feu- ho vuy, e ço que deveu cuynar demà cuynau  
Ex 16,23 e ço que deveu cuynar demà cuynau- ho vuy, e tot l’alre stojau-ho tro al  
Ex 16,23  -ho vuy, e tot l’alre stojau- ho tro al matí. 24 E féran-ho axí com  
Ex 16,24  -ho tro al matí. 24 E féran- ho axí com havia manat Moysès, e no’s  
Ex 16,33  pot pendre una masura, e stojau- ho [*] a las generacions vostres 34 axí  
Ex 17,6  aygüe que beurà lo poble. E féu- ho Moysès axí devant los vells de Yrrael,  
Ex 17,14 lo Libre de remembrament, e liura- ho en las orellas de Josuè, car jo  
Ex 18,14  del matí tro al vespre. 14 E quant  ho hach vist son sogre, ço que feya en lo  
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Ex 19,25  Moysès al poble e comptà’ls- ho tot. 20,Tit Capítol XXV 1 E parlà  
Ex 22,3  lo feridor no haurà pena; 3 e si  ho fa pus que lo sol sia axit, fa homey,  
Ex 22,4  o sia bou o aze o ovella, al doble  ho smenarà. 5 E si negú fa mal en camp o  
Ex 22,7  si és trobat lo ladre, al doble  ho retrà. 8 Si s’amaga, lo senyor de la  
Ex 22,9  [*] e si ells enganaran, al doble  ho smaneran a lur proÿsme. 10 »E si algú  
Ex 22,10  o pres dels enamichs e negú no  ho veu, 11 segrament serà entre ells que  
Ex 22,11 segrament e ell no serà costret que  ho reta. 12 E si hom li ho ha tolt per  
Ex 22,12 costret que ho reta. 12 E si hom li  ho ha tolt per ladronici, retrà lo dan al  
Ex 22,13  cose menjada de bístia, aquell  ho smenarà. 14 »Qui demanarà a son proÿsme 
Ex 22,14  senyor no hy sia, serà costret que  ho reta. 15 E si lo senyor serà present,  
Ex 22,15  15 E si lo senyor serà present, no  ho restituyrà, majorment si hu havia  
Ex 23,11  e tot ço que romandrà menjar- ho-han las bísties del camp. E axí hu  
Ex 29,3  tot açò de forment. 3 E posar- ho-has en un panistre, e oferràs-ho, e 
Ex 29,3  -has en un panistre, e oferràs- ho, e lo vadell e II moltons. 4 E Aron e  
Ex 29,5  e de reonal, e strènyer- ho-has ab lo braguer; 6 e poseràs la  
Ex 29,24  devant nostro Senyor, 24 e posar- ho-has tot sobre las mans de Aron e de  
Ex 29,25  de las mans d’ells e ensendràs- ho sobre l’altar en holocaust de odor  
Ex 29,34  ni del pa tro al matí, cremar- ho-has ab foch; no seran menjades car  
Ex 30,29  ’s tany a ells. 29 E santificar- ho-has tot, car sants dels sants són:  
Ex 30,36 e digne de santificació, 36 e quant  ho hauràs tot mesclat e tornat en pólvora  
Ex 32,4  4 E quant los hach presos, formà- ho a obre de fondre e féu-na un vadell.  
Ex 32,5  de terra de Egipte! 5 E quant  ho hach vist Aron, edifichà altar devant  
Ex 33,10 parlava Déu ab Moysès. 10 E vèyan- ho tots que la columpna stava a la porta  
Ex 34,10  –Jo faré covinensa así que tots  ho veuran, e feré senyals que may no foren 
Ex 35,23  retort ni pèlls de cabres, de grat  ho donaven, totas pells de moltons  
Ex 35,26 e bis 26 e pèlls de cabres; de grat  ho donaven. 27 E los prínceps oferían  
Ex 36,22  la una se ajustàs ab l’altre; axí  ho féu en totas las taulas del tabernacle. 
Ex 36,29  venían en un ajustament. Axí  ho féu per cascuna part per los angles, 30 
Ex 38,22  per Moysès, axí com nostro Senyor  ho manà, 23 ab son companyó Haliap, fill  
Ex 39,7  dels fills de Yrrael, axí com  ho manà Déu a Moysès. 8 E féu reonal de  
Ex 40,33  Déu qui hy resplendia, car la nuu  ho havia tot cubert. 34 Car lavors la nuu  
Ex 40,36 de die, e lo foch de nit, e vèyan- ho los pobles per tots lurs statges.  
Lv 1,9  levats ab aygüe, e sacrificarà- ho el sacerdot sobre l’altar en holocaust 
Lv 1,12  qui s’acosta al fetge, e posar- ho-han sobre la lenya en què hom metrà  
Lv 2,2  e poserà-hy encens, 2 e portar- ho-ha als fills de Aron, sacerdot, e la  
Lv 2,8 oferràs a nostro Senyor, e liurar- ho-has en las mans dels sacerdots. 9 E  
Lv 3,16  16 pendrà lo sacerdot e cremar- ho-ha en foch sobre l’altar e fer-n’ 
Lv 4,12 solen gitar les cendres, e cremar- ho-ha sobre la lenya, e aquí serà cremat 
Lv 5,1  sagrament e serà testimoni que ell  ho oyí e hu viu e hy fou concent, si no ho 
Lv 5,1  e hu viu e hy fou concent, si no  ho denunciarà portarà la sua iniquitat. 2  
Lv 5,3  poden e li serà oblidat e puxs  ho conexerà, digne és de colpa. 4 »Ànima  
Lv 5,16 anadescha-hi la Vª part e liura- ho al sacerdot, lo qual prech per aquell  
Lv 5,18 Lo qual ador per ell, car no sabent  ho féu, e serà perdonat a ell, 19 car per  
Lv 7,9  o en paella, serà del sacerdot qui  ho ofer; 10 vulle’s que sia ab oli untat  
Lv 7,30  a Déu seran consegrades, liura- ho al sacerdot, 31 lo qual ne fassa del  
Lv 7,34 sacrifici de lurs oferenas, e dar- ho-han a Aron, sacerdot, e als fills de  
Lv 8,27 a Aron e a sos fills. Los quals com  ho haguéssan alsat devant Déu, 28 ell ho  
Lv 8,28  haguéssan alsat devant Déu, 28 ell  ho pres de las mans de aquells e perfumà  
Lv 9,13  oferiren en aquell, e posaren- ho sobre l’altar e cremà-ho ab foch, 14 
Lv 9,13  -ho sobre l’altar e cremà- ho ab foch, 14 levats primerament los  
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Lv 9,15  e los peus ab aygüe. 15 E oferí- ho per lo peccat del poble. E pres lo  
Lv 9,16 16 E sacrificà lo holocaust e féu- ho per son dret. 17 E sacrifichà la  
Lv 9,21 cames dretas, depertí Aron e alsà- ho devant Déu axí com manà Moysès. 22 E  
Lv 10,3  lo poble seré glorifichat. E com  ho oyí Aron, callà. 4 E apellà Moysès  
Lv 10,20  devant los ulls de Déu. 20 E com  ho oyí Moysès, rabé la satisfacció. 11,Tit 
Lv 12,6  tabernacle del testimoni e donar- ho-ha al sacerdot 7 que ho ofira devant  
Lv 12,7 e donar-ho-ha al sacerdot 7 que  ho ofira devant lo Senyor Déu e prech per  
Lv 13,29  car sichatricx és de foch. 29 »Hom  ho fembra en lo cap del qual o en la barba 
Lv 14,35  aquell que serà de casa e fer- ho-ha a saber al prevere e dirà: “Enquax 
Lv 22,14  menjat la quinta part, e don- ho al sacerdot en lo santuari. 15 »No  
Lv 27,10  lo vot serà sant 10 e no  ho porà mudar, ço és a saber, bo per àvol  
Lv 27,11  a Déu. E si algú fa vot de adur- ho devant lo sacerdot, 12 lo qual jutge si 
Lv 27,13  dirà, que axí sia. 13 E si dar- ho volran aquells qui oferran, anedescha  
Lv 27,29 oferta per home, no sia remut; e si  ho és, sia mort per mort. 30 »Tots delmes  
Lv 27,33 cambiat per altre cose, car si algú  ho muderà, ço que serà mudat e ço que’s  
Ex 35,34  donat en lo seu cor tot lo saber a  Holiap, fill de Sisament, del trip de Dan. 
Ex 36,1  Capítol XXXXII 1 E [*] Bezelael e  Holiap, hòmens a qui Déu havia donada  
Ex 29,25  e ensendràs-ho sobre l’altar en  holocaust de odor fort suau a nostro  
Ex 30,28  e l’altar de timiana, 28 e d’ holocaust e tota roba qui’s tany a ells.  
Ex 31,9  e l’altar de timiana, 9 e de  holocaust e tots lurs vaxells, e làbit ab  
Ex 35,16 a la porta de la tenda, 16 altar de  holocaust e grazala de aram ab forrellats  
Ex 38,1  Capítol XXXXIIII 1 E féu altar de  holocaust de fust de setim, de V colzos,  
Ex 40,6  6 E devant aquella, l’altar de l’ holocaust. 7 Lo labis, entre l’altar e el 
Ex 40,10  que sia santificat, 10 l’altar de  holocaust e tots sos vaxells, 11 [*]  
Ex 40,27  del tabernacle 27 a l’altar de l’ holocaust en lo vestiari del testimoni, e  
Lv 1,3  3 »Si la sua oferta serà  holocaust e del bestiar, oferrà lo mascle  
Lv 1,9 -ho el sacerdot sobre l’altar en  holocaust e en odor suau a nostro Senyor.  
Lv 1,13 totas las ofertas sobre l’altar en  holocaust e en odor fort suau a nostro  
Lv 1,14  Senyor. 14 »E si és la oferta  holocaust de aucells, ço és, de tortres o  
Lv 1,17  e metrà foch a la lenya. Açò és  holocaust e oferta de suau odor a Déu.  
Lv 4,7  en lo fonament de l’altar de l’ holocaust en lo intrament del tabernacle.  
Lv 4,10 ferà perfum dessobre l’altar de l’ holocaust. 11 E la pell e totas carns ab  
Lv 4,25  ’n los corns de l’altar de l’ holocaust, e lo romanent git al fonament  
Lv 4,29  e degoll aquella en lo loch de l’ holocaust. 30 E prenga lo sacerdot de la  
Lv 4,30 toch-ne los corns del altar de l’ holocaust, e lo romanent git en lo  
Lv 5,7  un per lo peccat e altre per lo  holocaust, 8 e donarà aquells al sacerdot, 
Lv 5,10  peccat és; 10 e l’altre oferrà en  holocaust axí con solen fer, e pregarà per 
Lv 6,9 sos fills: »Aquesta és la ley de l’ holocaust: Foch cremarà en l’altar [*]  
Lv 6,12  ell lenya tots dies al matí, e lo  holocaust posat, dessobre farà perfum del  
Lv 7,2  amor de assò là on degollaran lo  holocaust degollaran e sacrificharan per  
Lv 7,8  qui oferrà lo sacrifici de l’ holocaust haurà la pell d’aquell, 9 e tot 
Lv 7,37  sues. 37 »[*] la ley de l’ holocaust e del sacrifici per peccat e  
Lv 8,18  Senyor. 18 E oferí I ariet en  holocaust, e sobre lo cap de aquell  
Lv 8,21 ensès sobre l’altar per ço car era  holocaust de suau odor a Déu, axí com  
Lv 8,28  e perfumà sobre lo altar de l’ holocaust per ço car era consegració e  
Lv 9,2 fill de bou per peccat e I ariet en  holocaust, e cascú sia munde e net, e  
Lv 9,3  de I any, e sían sens màcula en  holocaust, 4 lo bou e l’ariet per  
Lv 9,7  per ton peccat, e ofir lo  holocaust, e prega per tu e per lo poble,  
Lv 9,12  12 E sacrifichà e degollà lo  holocaust de sacrifici, e sos fills  
Lv 9,12  entorn de l’altar e dessobre lo  holocaust. 13 E aperallaren depertir ell  
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Lv 9,16  com lo primer. 16 E sacrificà lo  holocaust e féu-ho per son dret. 17 E  
Lv 9,17  -na perfum sobre la ara estés lo  holocaust del matí. 18 E degollà 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, e a mi és  
Lv 12,6  portarà I anyell d’un any en  holocaust e I poll de coloma o de tortra  
Lv 12,8 polls de colom, la un d’ells a fer  holocaust e l’altre per peccat, e  
Lv 14,19  degollarà lo sacrifici de l’ holocaust, 20 e posarà aquell en l’altar  
Lv 14,22  sia la un per peccat e l’altre en  holocaust. 23 E ofira aquell en lo VIIIèn  
Lv 14,31  31 un per la colpa e altre en  holocaust, ab la sua presentalla. 32 »Açò  
Lv 15,15  la un per lo peccat e l’altre en  holocaust e preguerà per aquell devant  
Lv 15,30  u oferrà per peccat e l’altre en  holocaust, e preguerà lo prevera per ella  
Lv 16,3  I toro per peccat e I moltó per  holocaust, 4 e vista la gonella de li e  
Lv 16,5  II cabrits per peccat e I moltó en  holocaust; 6 e quant haurà ofert lo  
Lv 16,24  serà axit, aporterà e oferrà son  holocaust e del poble, e preguerà axí per  
Lv 17,8  ab vosaltres que oferrà  holocaust o sacrifici 9 e no hu aporterà a 
Lv 22,18  qualque cose, aquell oferrà en  holocaust al Senyor. 19 Sia ofert per  
Lv 23,18 del folch, e II moltons, e seran en  holocaust [*] en odor de suavetat al  
Ex 10,25  25 E dix Moysès: –¿Hòstias e  holocausts doneràs a nós que oferiam al  
Ex 18,12  E oferí Getró, lo sogre de Moysès,  holocausts a nostro Senyor. E aparellaren  
Ex 20,24  lo fareu e oferreu sobre aquell  holocausts [*], vostres ovellas e vostros  
Ex 32,6  -sa al matí e oferiren-li  holocausts e hòstias de pau; e asech-sa  
Ex 40,27  del testimoni, e oferí en ell  holocausts e sacrificis, axí com nostro  
Lv 4,18  prop lo fonament de l’altar dels  holocausts, que és a la porta del  
Lv 4,24  degollar devant nostro Senyor los  holocausts, car per peccat és. 25 E lo  
Lv 4,33  en lo loch on solen degollar los  holocausts del sacrifici. 34 E prenga lo  
Lv 4,34  e tinya los corns de l’altar dels  holocausts, e lo romanent git al fonament  
Lv 6,25  »En lo loch on se oféran los  holocausts degollaràs devant Déu, sant  
Lv 9,22  las ofertas per peccat e los  holocausts pacificables, devallà, 23 e  
Lv 23,25  no fareu en aquell, e oferreu  holocausts al Senyor. 26 E dix nostro  
Lv 23,27 vostres ànimas en aquell, e oferreu  holocausts al Senyor. 28 Neguna obre no  
Lv 23,36  reclamament e molt sant, e oferreu  holocausts a nostro Senyor, e açò serà a  
Lv 23,37  en aquellas ofertas al Senyor, e  holocausts e presentalles cascun die, 38  
Ex 4,11  Senyor: –Qui féu la bocha de l’ hom, ni qui fabregà lo mut, ni lo sort  
Ex 5,11  -na allà on ne poreu trobar, ni  hom no us aminverà res de vostra obre. 12  
Ex 5,13  axí complidament com fèyau quant  hom vos dava palla! 14 E ferien lo poble  
Ex 5,16  teus? 16 Vet que no’ls dóna  hom palla e no podem fer tantas teulas com 
Ex 5,18  donchs, e obrau, que no us darà  hom palla, e fereu tantas teulas com  
Ex 5,19 dels fills d’Irrael [*], oÿren que  hom los deya: “No us minvarà hom res de  
Ex 5,19  que hom los deya: “No us minvarà  hom res de las teulas cascun die”, 20  
Ex 11,2 donchs, als fills de Yrrael, que l’ hom deman a son amich, e la fembra a sa  
Ex 11,7  de Yrrael, ne no ledrerà cha, d’ hom tro sus a la bístia, per ço que sapiau 
Ex 12,38  38 e altre poble que no podia  hom nombrar, qui’s mesclà ab ells, e  
Ex 13,15  de Egipte, del fill primer de l’ hom tro al primer fill de las bísties, e  
Ex 14,5  Senyor. E féran-ho axí. 5 E féu  hom a saber a Farahó que lo poble era  
Ex 16,25  és de nostro Senyor. No’n trobarà  hom vuy al camp. 26 VI dies ne haveu  
Ex 16,26  Senyor, e per ço no n’hi trobarà  hom. 27 E vench lo setèn die, e isquéran  
Ex 21,29 senyor e no l’haurà amagat e auciu  hom o fembra, lo bou serà mort ab pedres e 
Ex 21,30  e lo senyor del bou tembé; 30 e si  hom lo volia dar per preu, ell darà per  
Ex 21,30  ell darà per scapar sa vida ço que  hom li demanarà. 31 E si fer en lo corn  
Ex 22,4  lo ledronici, serà venut. 4 E si  hom li troba ço que ha furtat [*], o sia  
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Ex 22,7  a son amich o vaxell en guarda, e  hom haurà emblat aquell qui hu haurà  
Ex 22,12  serà costret que ho reta. 12 E si  hom li ho ha tolt per ladronici, retrà lo  
Ex 25,2  promíssias, e pendreu-las de tot  hom qui de grat las ofer. 3 Aquestas coses 
Ex 25,27 sa corona haurà anells d’or en què  hom meta forrellats en ells per ço que hom 
Ex 25,27  meta forrellats en ells per ço que  hom puga aportar la taula. 28 E aquells  
Ex 26,24 ajustades [*] las II taulas que deu  hom posar als angles. 25 [*] 26 »E feràs  
Ex 26,37  deureràs, e devant ellas aduran  hom las tendas, e hauran los caps d’or e  
Ex 27,16  16 E a l’intrant del palau ferà  hom tendes de XX colzos, de jacint e de  
Ex 30,33  serà a vosaltres. 33 Aquell †que  hom era ara aytal e hom no’n ferà aytal  
Ex 30,33  33 Aquell †que hom era ara aytal e  hom no’n ferà aytal qui’n ferà serà  
Ex 31,4  e de saber per fer tota obre 4 que  hom pot pensar [*], d’or e d’argent e d’ 
Ex 31,6  del trip de Dan, e ell ha cor de  hom savi e resposat per ço que’s fassa  
Ex 33,11  cara per cara a Moysès, axí com  hom sol parlar a son amich. E quant ell  
Ex 33,20  veura la mia cara, car no la veurà  hom vivent. 21 E puxes dix: –Tu has parlat 
Ex 35,19  18 [*] 19 e vestits ab què  hom se vista al ministeri del santuari, e  
Ex 36,2  hach parlat Moysès a ells e tot  hom savi a qui Déu havia donat saviesa e  
Ex 37,16 e tasses d’or pur fort bell en què  hom ofer los sacrificis. 17 E féu  
Ex 38,26  stat† C besants d’argent de què  hom féu los vazos del santuari e la  
Ex 38,30  besants e CCCC sicles, 30 de què  hom féu los vazos a l’intrant del  
Ex 39,40  res dels vaxells no hy fallia que  hom manà fer a ministeri del tabernacle  
Lv 1,12  -ho-han sobre la lenya en què  hom metrà foch, 13 e los budells e los  
Lv 1,16  ves orient, en aquell loch en què  hom sol gitar la cendra. 17 E trencharà  
Lv 11,32  ensutzat, axí vaxell de fust, que  hom usa, o pells o celici o qualque cose  
Lv 13,9  9 »E plaga de lebrozia si serà en  hom, amèn-lo hom al sacerdot, 10 e veurà 
Lv 13,9  lebrozia si serà en hom, amèn-lo  hom al sacerdot, 10 e veurà aquell, e com  
Lv 13,37  plana e los cabells negres, porà  hom conèxer que és sanat e porà pronunciar 
Lv 13,54  que ella no serà sclatada, 54 man  hom que sían levades, e si no’n pot anar, 
Lv 13,57  altre vegade [*]; 57 e [*] veurà  hom que en las primeras taques aparrà la  
Lv 14,2  2 –Aquesta és la lig de lebrós com  hom lo deurà mundar: »Serà aduyt al  
Lv 15,3 ne és, e en cascun remembrament que  hom toch la carn d’aquell de qui corre,  
Lv 15,5  ell ciurà és inmunde. 5 E si algun  hom tocharà lo lit d’aquell, levar-s’  
Lv 15,24  ensutzat entrò al vespre. 24 E si  hom jaurà ab ella en temps de la sanch  
Lv 16,17  habitacions d’aquells. 17 Negun  hom no sia en lo tabernacle com lo bisbe  
Lv 16,21  l’ha al desert per la mà de algun  hom, 22 e portar-se-n’ha lo cabrit  
Lv 17,3  que manà Déu dient: 3 »Qualquequal  hom dels fills d’Irrael que ociurà bou o  
Lv 18,5  ligs e los meus judicis que fan l’ hom viure en aquells. Yo sóm lo Senyor  
Lv 18,6  Yo sóm lo Senyor Déu. 6 »Negun  hom no s’acost a la sanch de son proÿsme  
Lv 19,20  texida de II coses. 20 »Si  hom jaurà ab fembra carnalment en  
Lv 19,33  Déu. Jo sóm Senyor. 33 »Si haurà  hom strany entre vosaltres e staran en la  
Lv 20,4  tendrà lo meu emperi e lexeran l’ hom aquell que haurà donat de la sua  
Lv 22,3  que aprés d’ells vendran: »Tot  hom de vostra sament que s’acosterà en  
Lv 22,10  que santifich a ells. 10 »Negun  hom strany no menjarà de las coses  
Lv 22,13  dels menjars de son pare. Negun  hom strany no ha poder de menjar aquells.  
Lv 13,29  car sichatricx és de foch. 29  »Hom ho fembra en lo cap del qual o en la  
Lv 13,38 pronunciar que l’home és nèdeu. 38  »Hom o fembra en lo qual és la conna  
Lv 13,40  blancha e l’home és munde. 40  »Hom a qui cauhen los cabells del cap e és 
Lv 17,8 aprés d’ells. 8 »E en aquells dix:  Hom de la casa d’Irrael e dels stranys  
Lv 20,27  pobles per ço que fósseu meus. 27  »Hom o fembra qui serà encantador e haurà  
Lv 22,18  ells e a tots los fills de Yrrael:  »Hom de la casa d’Irrael e dels stranys  
Lv 24,15  15 E diràs als fills d’Irrael:  »Hom qui maleyrà son Déu, aporterà son  
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Ex 2,19  que no solíau? 19 E diguéran: –Un  home de Egipte nos ha desliurades de la mà 
Ex 11,3  los egipcians. E fou Moysès gran  home e fort en terra de Egipte devant los  
Ex 12,12  fills en terra de Egipte, de l’ home entrò a la pus sotil bístia, e faré  
Ex 13,13  -lo tot; e lo primer fill de l’ home de tos fills rembràs ab preu. 14 E  
Ex 16,22  na al doble, II masures per cascun  home. E tots los prínceps vinguérana  
Ex 19,13 ab pedres o ab dart, e sia bístie o  home no viurà.” E quant comenserà a cridar 
Ex 21,12  grat sens haver. 12 »E qui ferirà  home que’l vulla auciure, muyra. 13 E  
Ex 21,16  muyra de mort. 16 E qui furtarà  home e’l vendrà a son proÿsma [*], sia  
Ex 21,28  28 »E si lo bou ab son corn ferirà  home o fembre [*], lo bou serà mort ab  
Ex 30,32  vostres generacions, 32 e carn d’ home no serà untada de aquell; segons la  
Ex 35,5 las promíssias a nostro Senyor. Tot  home las ofira a nostro Senyor de volentat 
Ex 36,6  no és. 6 E manà Moysès cridar que  home ne fembre al sentuari no oferís en la 
Lv 4,22 22 »E si peccarà príncep quantre un  home de ço que nostro Senyor veda per  
Lv 5,3 si algú tocharà la inmundícia de l’ home segons totas las sutzures que  
Lv 7,21  21 »E qui tocharà la sutzura d’ home o de bístie o la cose qui ensutzar  
Lv 13,6  a ell, car ronya és, e leverà l’ home las suas vestidures, car nèdeu és. 7  
Lv 13,13 ço car tota és tornada en blanchor;  home és munde. 14 E com la carn vive en  
Lv 13,16 vegade tornerà en blanchor e tot l’ home cobrirà, 17 concidererà ell lo  
Lv 13,23  mourà, ulcus és la cicatrix, e l’ home és munde. 24 »Carn e conna que foch  
Lv 13,37  és sanat e porà pronunciar que l’ home és nèdeu. 38 »Hom o fembra en lo qual 
Lv 13,39  mas màcula de color blancha e l’ home és munde. 40 »Hom a qui cauhen los  
Lv 13,44  és nada en la calba. 44 »E qualque  home serà tochat de lebrozia e serà  
Lv 14,8 que se’n vaja al camp. 8 »E com l’ home se levarà la vestimenta, raurà’s  
Lv 14,11 11 E com lo sacerdot purificharà l’ home, stablirà aquell e totas aquestas  
Lv 15,11  no nèdeu entrò al vespre. 11 E tot  home qui tocharan aquests abans que sían  
Lv 15,16  del flux de la sua sament. 16 »E  home del qual axirà sament del ceu  
Lv 17,9  per ço que ofira a Déu, l’ home aquell serà tallat de son poble. 10  
Lv 20,5  5 jo posaré la mia faç sobre l’ home aquell e sobre son parentat, e  
Lv 22,4  tocharà inmundícia de animal o de  home lo qual decórrega sperma axí com si  
Lv 24,10  Yrrael, lo qual havia hagut de un  home egipcià, per barallar-se entre los  
Lv 24,10  barallà’s en las albergades ab un  home de Yrrael. 11 E com blastomàs l’home 
Lv 24,11  de Yrrael. 11 E com blastomàs l’ home lo nom de nostro Senyor e maldigués  
Lv 24,17  muyre. 17 »E qui ferrà e ociurà  home, muyre de mort; 18 e qui matarà  
Lv 24,21  bístie, smen-la; qui ferirà  home, sia ponit. 22 »Agual judici sia  
Lv 25,10 la terra, car aquell és jubileu; l’ home tornerà a la sua posseció, e cascú  
Lv 27,14  la stimació la Vª part. 14 »E si  home ferà vot de la sua casa que la  
Lv 27,28  ço que a Déu serà concegrat, sia  home o animal o camp, no’s deu vendre ni  
Lv 27,29  concegració que serà oferta per  home, no sia remut; e si ho és, sia mort  
Lv 1,2 als fills de Yrrael e digues-los:  »Home qui oferrà de vosaltres hòstia a  
Lv 13,2  Senyor a Moysès e Aron dient: 2  –Home en lo qual en sa carn o en sa cotna  
Lv 15,2 als fills d’Irrael e digau a ells:  »Home que soferà flux de sperma serà no  
Lv 17,10 aquell serà tallat de son poble. 10  »Home o qualsevulla de la casa d’Irrael,  
Lv 21,17  a Moysès dient: 17 –Parla a Aron:  »Home de la tua sament per companyes qui  
Lv 22,4  lo Senyor. Jo sóm lo Senyor. 4  »Home de la sament de Aron que serà lebrós 
Lv 22,21  oferrets, car no és acceptable. 21  »Home qui oferrà sacrifici pacificable a  
Lv 27,2  2 –Parle als fills d’Irrael:  »Home que ferà vot a Déu e obliguerà la  
Ex 8,17  e foren fets los moscallons en los  hòmens e en las donas e en las bísties, e  
Ex 8,18  E éran los moscallons axí en los  hòmens com en las bísties. 19 E diguéran  
Ex 9,9  tota la terra de Egipte, e los  hòmens i las bístias hagen nafres, e sían  
Ex 9,19  e tot ço que has al camp, car  hòmens e bèsties [*] qui seran trobades  
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Ex 9,25  [*] tot ço que trobà en los camps,  hòmens e bísties e herbas e arbres, 26 e  
Ex 10,7  sobre Egipte. 7 E vinguéran los  hòmens de Egipte a Farahó, e diguéran a  
Ex 10,7  soferirem aquest scàndol? Lexa los  hòmens que sacrifiquen al Senyor Déu lur.  
Ex 10,11  No’s ferà axí, mas anau-hi los  hòmens e sacrifichau a nostro Senyor, car  
Ex 12,37 Ramasè en Socot, e éran prop de VIM  hòmens a peu, menys de fembras e d’  
Ex 13,2  en los fills d’Irrael, axí de  hòmens com de bèsties, car totas coses són 
Ex 18,21  21 Donchs, tria de tot lo poble  hòmens poderosos i tements Déu, en què sia 
Ex 18,25  ço que ell havia manat, 25 e trià  hòmens nobles de tot Yrrael, e stablí’ls  
Ex 21,18 son pare [*], sia mort. 18 »E si II  hòmens se barellaran e la un fér a l’  
Ex 21,22  car haver és d’ell. 22 »E si los  hòmens sa barallaran e negun ferirà fembra 
Ex 32,18  18 E ell respòs: –No és crit de  hòmens qui amonéstan guerra, ni crit de  
Ex 32,18  qui amonéstan guerra, ni crit de  hòmens qui contrasten a fugir, mas de  
Ex 32,18  qui contrasten a fugir, mas de  hòmens qui càntan. 19 E quant se foren  
Ex 32,28 e moriren en aquell die XXIII milia  hòmens. 29 E dix Moysès: –Vuy haveu  
Ex 34,15  fasses amistat ni covinensa ab los  hòmens de aquellas regions, e negú no t’  
Ex 35,22  tenda del testimoni [*]. 22 E los  hòmens ab las fembras donaren tot ço qui  
Ex 35,29  de olor fort suau. 29 Tots los  hòmens e las fembras ab pensa humil  
Ex 36,1  XXXXII 1 E [*] Bezelael e Holiap,  hòmens a qui Déu havia donada saviesa e  
Lv 6,3 en las quals coses solen peccar los  hòmens, 4 totas coses pensades reta, 5 tot 
Lv 15,33 e que soferen flux de sanch, e dels  hòmens que jauhen ab ellas. 16,Tit Capítol 
Ex 22,31 mare, e al VIIIèn die lo retràs. 31  »Hòmens sants ma sareu. No menjareu carn  
Ex 22,3  ho fa pus que lo sol sia axit, fa  homey, ell morrà. E si no ha què reta per  
Ex 21,13  en sas mans, jo li stabliré loch  hon dega fugir e scapar. 14 E si algú  
Ex 25,9  amostraré de fer e los vaxells en  honor d’ell. »E axí fereu 10 aquella  
Ex 27,21 nostro Senyor. E serà perdurable la  honor per las succecions dels fills d’  
Ex 28,2  a Aron, ton frare, en glòria e  honor. 3 E parlaràs a tots los savis de  
Ex 28,40 totas aquestas coses en glòria e en  honor. 41 [*] a Aron, ton frare, e a sos  
Ex 35,22  fembras donaren tot ço qui era a  honor de aquell e als vestits sants, e  
Lv 19,32 »Devant lo cap chanut te levaràs, e  honra la persona de vells e tem lo Senyor  
Ex 20,12 die del dissapte e santificà’l. 12  »Honra ton pare e ta mare per ço que  
Ex 18,20 de què ell se clama, i la costum de  honrar, e la carrera per on deven anar, e  
Ex 35,9  suau; 9 e pedres unichines [*] a  honrar lo sobremuscle e lo reonal. 10  
Ex 12,16  setè. 16 Lo primer die serà sant e  honrat de gran festa; lo VIIèn die serà  
Ex 12,16  de gran festa; lo VIIèn die serà  honrat axí matex; e no fereu en ells res  
Ex 31,16  fills d’Irrael lo dissapte sant e  honren aquell en lurs generacions;  
Lv 19,15  del pobre ni la perpenceràs, ni  honreràs la cara del poderós: justament  
Ex 9,18  18 Jo faré ploura demà en aquesta  hora molta pedra, que no fou aytal en  
Ex 3,1  lo desert, e vench al munt de [*]  Horep. 2 E aparech-li nostro Senyor en  
Ex 17,6 mostraré allí devant tu la pedra de  Horep, e feriràs sobre la pedra e axirà’n 
Ex 33,6  Yrrael lurs ornaments del munt de  Horep. 7 E Moysès stès la sua tenda luny,  
Ex 29,1  del bestiar, e dos moltons sens  horresa, 2 e pans alizos, e cocha sens  
Ex 32,25 ’l despullat Aron, car no sabia la  horresa, e havia’l stablit nuu entre los  
Lv 1,10  o de cabres, oferrà anyellat sens  horresa, 11 e sacrificarà al costat de l’ 
Ex 8,26 dix Moysès: –No’s pot fer axí; las  horrezas dels egipcians sacrificharem al  
Lv 8,8 ephot, 8 [*] e ab aquellas adobà lo  hossen, en lo qual era doctrina e veritat. 
Ex 7,4 la mia mà sobre Egipte, e manaré ma  host e lo meu poble, los fills de Yrrael,  
Ex 12,17  17 [*] e aquell die trauré la  host de Egipte, e guardareu aquest die en  
Ex 12,41  aquell matex die isqué tota la  host de nostro Senyor de Egipte. 42 E  
Ex 14,4  m’he en Farahó e en tota sa  host, e sabran los egipcians que jo sóm  
Ex 14,7  de Egipte, e los caps de tota la  host. 8 E endureý nostro Senyor lo cor de  
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Ex 14,9  e los carros de Farahó e tota la  host era en Opiroch, quantre Belsafon. 10  
Ex 14,17  ’m en Farahó e en tota sa  host, en sas carretas e en sos cavallers,  
Ex 14,24 una columpna de foch [*], e ocís la  host d’ells, 25 e girà las rodes de las  
Ex 14,28  carretas e los cavallers e tota la  host de Farahó que éran intrats en la mar, 
Ex 15,4  4 Los carros de Farahó e la sua  host gità en la mar, e los prínceps són  
Ex 3,22  la fembra a sa veÿna e a sa  hosta vaxells d’argent e d’or e  
Ex 29,36  l’altar quant segraràs la  hòstia del denejament, e untar-l’has en 
Ex 34,25  sobre lavat la sanch de la mia  hòstia; no romandrà al matí dels  
Lv 1,2  los: »Home qui oferrà de vosaltres  hòstia a nostro Senyor, de sas bísties, ço 
Ex 24,5  a nostro Senyor Déu e ociéran  hòstias passífiques, ço és, XII vadells. 6 
Ex 32,6  matí e oferiren-li holocausts e  hòstias de pau; e asech-sa lo poble a  
Ex 10,25  ab vosaltres. 25 E dix Moysès:  –¿Hòstias e holocausts doneràs a nós que  
Lv 26,35 vosaltres sereu 35 en la terra dels  hosts; e reposerà en los dissaptes de la  
Ex 2,3  e amagà’l III mesos; 3 e com no  hu pogués celar pus, pres una sistella de  
Ex 9,8  cendra del foch, e Moysès scampa- hu [*] devant Farahó, 9 e sia la pols  
Ex 22,7  e hom haurà emblat aquell qui  hu haurà rebut, si és trobat lo ladre, al  
Ex 22,15  no ho restituyrà, majorment si  hu havia logat. 16 »E si negú engana  
Ex 23,11  -han las bísties del camp. E axí  hu feràs en la vinya e al teu olivar. 12  
Ex 32,32  perdons aquest peccat. 32 E si no  hu fas, rau-me, Senyor, del teu libre en 
Ex 40,33 intrar Moysès dintre per la nuu qui  hu cobria tot, e la magestat de nostro  
Lv 5,1  e serà testimoni que ell ho oyí e  hu viu e hy fou concent, si no ho  
Lv 11,41  sia abominable a vosaltres, e no  hu menjareu en menjar. 42 E qualquequal  
Lv 17,9 oferrà holocaust o sacrifici 9 e no  hu aporterà a la porta del tabernacle del  
Lv 18,18  casta. 18 »La sor de ta muller no  hu prengues en vergonya, ni no revelas la  
Ex 35,29  los hòmens e las fembras ab pensa  humil oferían dons per ço que féssan les  
Ex 35,21  devant Moysès, 21 e oferí fort  humilment promíssias a nostro Senyor a fer 
Lv 15,3  carn d’aquell de qui corre, aytal  humor és leig. 4 Tota la strada en la qual 
Ex 17,12  la sots ell en què’s sech. Aron e  Hur sostenían las suas mans de la una part 
Ex 31,2  lo fill de Urí, qui fou fill de  Hur, del trip de Judà, 3 e he’l complit  
Ex 35,30 de Bersabè [*] Urí, qui fou fill de  Hur, del trip de Judà, 31 e ha’l complit  
Ex 38,22  fill de Urí, qui fou fill de  Hur, del trip de Judà, havia complit per  
Ex 2,5 de las sirventas e aportaren-le- hy. 6 E obrí-la e viu l’infant que  
Ex 2,8  l’infant? 8 E ella respòs: –Vé- hy. E anà la massipa e apellà sa mare. 9 A 
Ex 2,12  ell guardàs ça e là e vis que no  hy havia negú, ferí lo egipcià e ocís-lo 
Ex 4,6  la tua mà en ton si. E quant le  hy hach mesa, tragué-la mazella en  
Ex 4,7 la altre vegada al si. E mès-la- hy, e tragué-la’n altre vegada, e fou  
Ex 7,23  e intrà-sse’n en sa casa, e no  hy posà son cor aquella vegada. 24 E  
Ex 8,22  en què és lo meu poble, que no  hy haurà moscas, e sabran sertament que jo 
Ex 9,33  trons e la pedra, d’aquí avant no  hy ploch sobre la terra. 34 [*] e la pluja 
Ex 10,4  mon poble que sacrifich. 4 E si  hy contrastes e no’ls vols lexar anar, jo 
Ex 10,8  Déu vostro. ¿Qui són aquells qui  hy deven anar? 9 E dix Moysès: –Ab nostros 
Ex 10,13 terra de Egipte ab las lagostas que  hy aportà, 14 qui pujaren sobre tota la  
Ex 10,15  de la pedre, axí que res [*] no  hy romàs en tot Egipte. 16 E per ço Farahó 
Ex 12,4  e cases; 4 e si per ventura no  hy basten aquells de la casa a menjar lo  
Ex 12,4  veý qui li stà prop, ab tants que  hy púgan bastar a menjar l’anyell. 5 E  
Ex 12,30 fou fet gran crit en Egipte, car no  hy havia casa en què no hy hagués mort. 31 
Ex 12,30  car no hy havia casa en què no  hy hagués mort. 31 E apellà Farahó Moysès  
Ex 12,34 34 E aportà lo poble farina ans que  hy hagués levat, e ligaren-la en lurs  
Ex 16,24  manat Moysès, e no’s podrí ni  hy fou trobat verma. 25 E dix Moysès:  
Ex 21,33  sija o cisterna e no la cobre e  hy chau bou o aze, 34 lo senyor de la sija 
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Ex 21,34  lo preu de las bísties, e ço qui  hy morrà serà seu. 35 E si bou strany  
Ex 22,2  és ladre qui trench casa de nits e  hy és trobat, e prenga nafre e mort, lo  
Ex 22,5 si negú fa mal en camp o en vinya e  hy lexa son bestiar que pastur la cose  
Ex 22,14  enfeblit o mort que lo senyor no  hy sia, serà costret que ho reta. 15 E si  
Ex 22,17  17 E si lo pare de la verja no la  hy vol dar, retrà-li lo haver segons la  
Ex 22,26  ans que lo sol se colch ret-la- hy, 27 car aquell és sol lo vestir de sa  
Ex 30,15  a la meytat del sicle, [*] res no  hy minvarà. 16 E l’haver cullit dels  
Ex 34,3  ab mi al cap del munt; 3 e negú no  hy puig ab tu ni s’hi acost en tot lo  
Ex 34,3  tot lo munt, ne ovellas ni bous no  hy pasturen. 4 E tallà Moysès II taulas de 
Ex 36,7  ço que havían oferit hi bastava e  hy sobrava. 8 E féran tots los savis de  
Ex 38,15  del tabernacle, 15 e [*] havia- hy XV [*] tendas e III colonas e  
Ex 39,40 sas cordas [*]; res dels vaxells no  hy fallia que hom manà fer a ministeri del 
Ex 40,17 terrat sobre lo tabernacle e posà- hy dessús cobriment, axí com nostro Senyor 
Ex 40,33  magestat de nostro Senyor Déu qui  hy resplendia, car la nuu ho havia tot  
Lv 2,1 scamparà sobre ella oli, e poserà- hy encens, 2 e portar-ho-ha als fills  
Lv 5,1 testimoni que ell ho oyí e hu viu e  hy fou concent, si no ho denunciarà  
Lv 6,17  del tabernacle; 17 e per ço no  hy haurà lavat, car la part [*] aquella és 
Lv 13,58  lebrozia, sia cremada, 58 e si no  hy aparrà la lebrozia, [*] serà munde. 59  
Lv 16,12  e tenint-lo en la mà meta- hy timiana e encens, e entra ultre lo vel, 
Lv 14,49  perdals e fust de cedre e grana e  hysop. 50 E com haurà degollat la I perdal 
Ex 1,13  havían aÿrats los fills de Yrrael,  i [*] scarnien-los 14 e aduyen en  
Ex 6,6  de càrcer dels egipcians,  i us rembré en alt bras, en judicis [*], 7 
Ex 7,15  al matí, e ell axirà a las aygües,  i tu staràs devant ell a la riba del flum, 
Ex 9,9  la terra de Egipte, e los hòmens  i las bístias hagen nafres, e sían  
Ex 10,2  vegades he opremuts los egipcians  i he fets los meus senyals en ells, e  
Ex 13,12  la volataria a nostro Senyor  i ço que serà primer en tas bísties. Tot  
Ex 14,13  Moysès [*]: –No us vullau tembre,  i stau e vejau las grans coses de nostro  
Ex 15,17  [*]. 17 Tu los amanaràs dintre  i’ls plantaràs al munt de la tua haretat, 
Ex 18,20  al poble ço de què ell se clama,  i la costum de honrar, e la carrera per on 
Ex 18,21  de tot lo poble hòmens poderosos  i tements Déu, en què sia veritat e aÿren  
Ex 19,4  sobre las ales de las àguilas  i us he a mi prezos. 5 Si oÿu la mia veu e 
Ex 21,19  19 si se’n va defora ab un bastó  i’s leu, no n’haurà mal lo feridor,  
Ex 25,3  coses són que deveu pendre: or  i argent, aram e coure, 4 e porpre e cotó  
Ex 35,13  13 e taula ab forrellats [*],  i pans [*], 14 e canalobre e las  
Ex 39,6 E féu II pedres uniquines e stretas  i enclosas d’or e entretellades per art  
Ex 4,20  e sos fills, e posà’ls sobre  I aze e tornà-sse’n en Egipte, e  
Ex 12,5  l’anyell sens màcula, mascle, de  I any. Segons aquesta costuma pendreu un  
Ex 14,28  que éran intrats en la mar, que  I d’ells no’n romàs. 29 E los fills de  
Ex 16,4  e culla cascú ço que’ls abast a  I die, per ço que’ls asaig si han la mia  
Ex 16,16 cascú aytant com li bast a menjar a  I die, una masura per cascun cap, segons  
Ex 21,21  del peccat; 21 e si sobreviu  I jorn o II, no haurà pena, car haver és  
Ex 22,1  auciu o la ven, V bous pagarà per  I, e IIII ovellas, per una. 2 E si és  
Ex 23,29  29 »Jo los seré devant de cara de  I any per ço que la terra no sia deserta e 
Ex 25,17  II colsos e mig, e d’ample  I colzo e mig. 18 E feràs II xerubins d’  
Ex 25,23  II colzos de lonch, e d’ample  I colzo, e d’alt I colzo e mig, 24 e  
Ex 25,23 lonch, e d’ample I colzo, e d’alt  I colzo e mig, 24 e deurar-la-has ab  
Ex 25,39  ab tots los seus vexells haurà  I quintar d’or molt net. 40 [*] e fes  
Ex 26,13  lo derrer cap del tabernacle, 13 e  I colzo penjarà de una part e l’altre qui 
Ex 28,16  angles e doble; e haurà mesura de  I palm axí en longuesa com en amplesa, 17  
Ex 30,2  dels fusts de setim, 2 qui haurà  I colzo de longuesa e altre de amplesa, ço 
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Ex 30,13  qui passa lo nom: la meytat de  I sicle [*] ha XX malles; la meytat del  
Ex 36,21 X colzos de lonch, e de ample havia  I colzo e mig, 22 e havia II encastadures  
Ex 37,1  e havia II colzos [*] de lonch e  I colzo e mig d’ample [*]. 2 [*] 3 [*] e  
Ex 37,10  de satim, de II colzos en lonch e  I colzo en ample, qui havia d’alt I colzo 
Ex 37,10  I colzo en ample, qui havia d’alt  I colzo e mig, 11 e environà-la de or  
Ex 37,24  [*] d’or fort pur. 24 E pesava  I besant d’or lo canalobre ab tots sos  
Lv 4,3  lo poble, oferrà per son peccat  I vadell que sia net al Senyor Déu. 4 E  
Lv 4,14  e puxs entendrà son peccat, oferrà  I vadell per lo peccat. E aporten aquell a 
Lv 4,23  ofira sacrifici a nostro Senyor,  I cabrit de las cabres que sia net, 24 e  
Lv 5,11  per son peccat la desena part de  I efí, ço és, I cister, de sèmola, e no  
Lv 5,11  la desena part de I efí, ço és,  I cister, de sèmola, e no meta en aquella  
Lv 5,12  al sacerdot, lo qual ne prenga  I plen puyn e crem-la sobre l’altar en  
Lv 5,15  peccarà, ofira per son peccat  I moltó net del folch qui puscha ésser  
Lv 5,18  per la sua iniquitat, 18 oferrà  I moltó net del folch al sacerdot, segons  
Lv 6,6 lo dan. 6 E per lo ceu peccat ofira  I moltó nèdeu del folch, e don aquell al  
Lv 6,15  l’altar: 15 »Prenga lo sacerdot  I puyn de sèmola mesclada ab oli e molt  
Lv 7,14 per pacificar, 14 dels quals oferrà  I per promíssias a nostro Senyor, e serà  
Lv 8,2  e ab l’untament de l’oli e  I vadell per peccat e II moltons e I  
Lv 8,2  I vadell per peccat e II moltons e  I canestell de pa alís, 3 e ajustaràs tot  
Lv 8,14  manat nostro Senyor. 14 E aportà  I vadell per peccat, e Aron e sos fills  
Lv 8,18  manat nostro Senyor. 18 E oferí  I ariet en holocaust, e sobre lo cap de  
Lv 8,26  nostro Senyor; pa sens levat e  I bestesa a manera de crespell salgada d’ 
Lv 9,2  d’Irrael, e dix a Aron: 2 –Pren  I vadell fill de bou per peccat e I ariet  
Lv 9,2  I vadell fill de bou per peccat e  I ariet en holocaust, e cascú sia munde e  
Lv 9,3  diràs als fills d’Irrael: “Preneu  I cabrit per peccat e I vadell e I anyell  
Lv 9,3  “Preneu I cabrit per peccat e  I vadell e I anyell de I any, e sían sens  
Lv 9,3  I cabrit per peccat e I vadell e  I anyell de I any, e sían sens màcula en  
Lv 9,3 per peccat e I vadell e I anyell de  I any, e sían sens màcula en holocaust, 4  
Lv 12,6  per fill o per filla, portarà  I anyell d’un any en holocaust e I poll  
Lv 12,6  I anyell d’un any en holocaust e  I poll de coloma o de tortra per peccat, a 
Lv 14,10  II anyells nèdeus e una ovella de  I any sens tacha e III deenes de cèmola en 
Lv 14,10  que sia mesclada ab oli, e  I cister d’oli. 11 E com lo sacerdot  
Lv 14,21 e no porà haver ço que dit és, haja  I anyell per la colpa per a oferir per ço  
Lv 14,50 e hysop. 50 E com haurà degollat la  I perdal en I test sobre aygües vives, 51  
Lv 14,50 E com haurà degollat la I perdal en  I test sobre aygües vives, 51 en la sanch  
Lv 16,3  Aron a la santedat, que oferrà  I toro per peccat e I moltó per holocaust, 
Lv 16,3  que oferrà I toro per peccat e  I moltó per holocaust, 4 e vista la  
Lv 16,5  d’Irrael II cabrits per peccat e  I moltó en holocaust; 6 e quant haurà  
Lv 19,21  porta del tabernacle del testimoni  I moltó, 22 e lo sacerdot aorerà per ella  
Lv 23,12  que la garba se alcerà devant Déu  I moltó de I any en presentalla a nostro  
Lv 23,12  se alcerà devant Déu I moltó de  I any en presentalla a nostro Senyor. 13 E 
Lv 23,13  suavetat, e vi atrecí lo quart de  I cister. 14 »E pa e granyons ni farines  
Lv 23,18 los pans VII anyells sens màcula de  I any, e I vadell del folch, e II moltons, 
Lv 23,18 VII anyells sens màcula de I any, e  I vadell del folch, e II moltons, e seran  
Lv 25,29  de rembre-la com sia complit  I any. 30 E si no la haurà remuda dins l’ 
Lv 26,26  vostro axí que X fembras seran en  I forn coent los pans e retran aquells a  
Lv 27,6  e la fembra, X. 6 E si és de  I mes tro a V anys, lo mascle derà V  
Lv 19,23  portant fruyts, levareu lo prepuci  Iª scorsa– d’aquells poms que seran  
Lv 4,2  de Yrrael: »Ànima com peccarà per  ignorància de sacrifici e de tots los  
Lv 4,13  de Yrrael se ignorave e per  ignorància ferà ço qui és quantre lo  
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Lv 4,22  de ço que nostro Senyor veda per  ignorància, 23 e aprés conexerà son  
Lv 4,27  si ànima del poble [*] peccarà per  ignorància, ço és, que fassa qualque cose  
Lv 5,17  perdonat. 17 »Ànima si peccarà per  ignorància e ferà una de las coses que  
Lv 22,14  aquells. 14 »E qui menjarà per  ignorància de las coses sacrifichades,  
Lv 4,13  si tota la coŀlecció de Yrrael se  ignorave e per ignorància ferà ço qui és  
Ex 2,13  13 E isqué l’altre die e viu  II hebreus qui’s barellaven, e dix a la  
Ex 4,9 l’altre. 9 E si no crèuhan aquests  II senyals ni no ouen la tua paraula, prin 
Ex 16,22  e al VI die cullían-na al doble,  II masures per cascun home. E tots los  
Ex 18,3  de Moysès, que havia lexada, 3 e  II fills seus, la un dels quals havia nom  
Ex 18,6  Getró, vench a tu, e ta muller e  II fills teus ab ella. 7 E ell isqué a  
Ex 21,18  son pare [*], sia mort. 18 »E si  II hòmens se barellaran e la un fér a l’  
Ex 21,21  peccat; 21 e si sobreviu I jorn o  II, no haurà pena, car haver és d’ell. 22 
Ex 25,4  4 e porpre e cotó e scarlata per  II vegades tenyda, e bis e pells de cabres 
Ex 25,10  del fust de setim qui haja de fons  II colzos e mig, d’ample [*] e mig d’  
Ex 25,12  -has en IIII angles de la archa:  II sercles haja en la un costat, e II, en  
Ex 25,12  II sercles haja en la un costat, e  II, en l’altre. 13 E feràs forrallats de  
Ex 25,17 16 [*] 17 »[*] e tendrà de longuesa  II colsos e mig, e d’ample I colzo e mig. 
Ex 25,18  d’ample I colzo e mig. 18 E feràs  II xerubins d’or de la una e de l’altre  
Ex 25,22  cobertor, ço és a saber, enmig de  II xerubins qui seran sobre la archa del  
Ex 25,23  taula del fust de setim, qui haurà  II colzos de lonch, e d’ample I colzo, e  
Ex 25,35  liris. 35 La sperulle dessots  II canons per III lochs, qui ensemps VI  
Ex 26,17  e mija. 17 E al costat de la taula  II encastadures sían fetas ab què s’ajust 
Ex 26,19  fundements d’argent per ço que  II fundaments sían sotmesos a cascuna  
Ex 26,21 hauran XXXX fundements d’argent, e  II fundaments seran posats sots cascuna  
Ex 26,24  totas; e seran ajustades [*] las  II taulas que deu hom posar als angles. 25 
Ex 26,31  jassint e de porpre e de cotó per  II vegades tint, de bis retort ab obre de  
Ex 26,36  de jassint e de porpre e de cotó  II vegades tenyt e de bis retort per obre  
Ex 27,16  de jacint e de porpre e de cotó  II vegades tenyt e de bis retort de obre  
Ex 28,7  [*] per obra ben ordonada. 7 Haurà  II vores en la un ajustades en los altres  
Ex 28,9  tint e de bis retort. 9 »E pendràs  II pedras uniquines e scriuràs en aquellas 
Ex 28,14  per ramembransa. 13 E feràs [*] 14  II cadenas d’or molt pur qui s’ajusta la 
Ex 28,23  a l’altre, d’or fort bell, 23 e  II anells d’or que poseràs en la una e l’ 
Ex 28,25  lo strem de aquellas cadenas als  II †xerubins† en la un e l’altre costat  
Ex 28,27 sobremuscle e sguarden detràs, 27 e  II altres anells qui s’han a posar en la  
Ex 29,3  e oferràs-ho, e lo vadell e  II moltons. 4 E Aron e sos fills ajustaràs 
Ex 29,22  los budells, e la ret del fetge e  II ronyons, e lo grex qui és sobre ells al 
Ex 29,38  38 »Açò és què feràs en l’altar:  II anyells cascun die, 39 un al matí,  
Ex 30,2 altre de amplesa, ço és, quadrat, e  II colzos de altesa, e los corns d’ell  
Ex 30,4 -li-has corona aurèola engir 4 e  II anells d’or sots la corona per cascun  
Ex 31,18 aquestas paraulas al munt de Sinaý,  II taulas de testimoni que éran de pedra,  
Ex 32,15  E devallà Moysès del munt, e portà  II taulas de testimoni scritas de la una  
Ex 34,1  Capítol XXXX 1 »Despuys [*] talla  II taulas de pedre a semblansa de las  
Ex 34,4  no hy pasturen. 4 E tallà Moysès  II taulas de pedra talas com las primeras, 
Ex 34,4  Senyor li havia manat, e portà las  II taulas. 5 E quant nostro Senyor fou  
Ex 34,29  devellà del munt de Sinaý, tenia  II taulas de testimoni e no sabia que la  
Ex 36,22  havia I colzo e mig, 22 e havia  II encastadures en cascuna taula per ço  
Ex 36,24  24 ab XXXX vazos d’argent, e  II vazos havia sots cascuna taula, de la  
Ex 36,26  taulas 26 ab XXXX vazos d’argent,  II vazos per cascuna taula. 27 Ves ponent, 
Ex 36,28 guarda a la mar, féu VI taulas 28 e  II vazos per cascuna taula e per cascun  
Ex 36,30 XVI bases d’argent, ço és a saber,  II vazos per cascuna taula. 31 E féu  
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Ex 37,1  archa del fust de setim, e havia  II colzos [*] de lonch e I colzo e mig d’ 
Ex 37,3  anells d’or per sos IIII angles,  II anells a la un costat e II a l’altre.  
Ex 37,3  angles, II anells a la un costat e  II a l’altre. 4 E féu forrellats de  
Ex 37,6  6 E féu oracle d’or fort bell, de  II colzos e mig de lonch e de un colzo e  
Ex 37,7  e de un colzo e mig d’ample, 7 e  II xerubins d’or [*], que posà a la una  
Ex 37,10 10 E féu taula de fust de satim, de  II colzos en lonch e I colzo en ample, qui 
Ex 37,25  [*], de IIII colzos de lonch e  II colzos d’alt, e dels angles axían  
Ex 37,27 27 E féu-li corona d’or engir, e  II anells d’or sots la corona per cascun  
Ex 39,6  nostro Senyor a Moysès. 6 E féu  II pedres uniquines e stretas i enclosas  
Ex 39,16  a l’altre, d’or fort pur, 16 e  II arpions e atrestants anells d’or,  
Ex 39,17  del reonal, 17 per on penjaven  II cadenetas d’or qui ligaven los arpions 
Lv 3,15  tots los membres vidals, 15 e los  II lombles ab lo fetge, qui és sobre  
Lv 4,9  tot aquell qui és dedins: 9 dels  II lombles e la tela [*] prop de la ylada, 
Lv 5,7  si no porà oferir bestiar, ofira  II tortres o II coloms a nostro Senyor, un 
Lv 5,7  oferir bestiar, ofira II tortres o  II coloms a nostro Senyor, un per lo  
Lv 5,11 »E si no abasta son poder que ofira  II tortres o II coloms, ofira per son  
Lv 5,11  son poder que ofira II tortres o  II coloms, ofira per son peccat la desena  
Lv 5,15  del folch qui puscha ésser comprat  II sicles segons lo pes del santuari, 16 e 
Lv 8,2  de l’oli e I vadell per peccat e  II moltons e I canestell de pa alís, 3 e  
Lv 12,5 infanterà fembra, serà no nèdea per  II setmanas, entorn lo gitament de las  
Lv 12,8  que puga oferir anyell, prenga  II tortres o II polls de colom, la un d’  
Lv 12,8  oferir anyell, prenga II tortres o  II polls de colom, la un d’ells a fer  
Lv 14,4  serà purifichat que ofira per si  II perdals vius los quals són lícits de  
Lv 14,10  10 »E en lo die vuytè prenga  II anyells nèdeus e una ovella de I any  
Lv 14,21  mesclade ab oli en sacrifici, e  II cisters d’oli, 22 e II tortres o II  
Lv 14,22  e II cisters d’oli, 22 e  II tortres o II polls de colom, dels quals 
Lv 14,22  cisters d’oli, 22 e II tortres o  II polls de colom, dels quals sia la un  
Lv 14,49 ·n la purificació de aquella prenga  II perdals e fust de cedre e grana e  
Lv 15,14  14 E en lo VIIIèn die pendrà  II tortres o II colomins, e devant Déu ell 
Lv 15,14  lo VIIIèn die pendrà II tortres o  II colomins, e devant Déu ell vindrà a la  
Lv 15,29  e al VIIIèn die oferrà al sacerdot  II tortres o II colomins a la porta del  
Lv 15,29 die oferrà al sacerdot II tortres o  II colomins a la porta del tabernacle del  
Lv 16,5  la moltitut dels fills d’Irrael  II cabrits per peccat e I moltó en  
Lv 16,7  per la casa sua. 7 E ferà star los  II cabrits devant Déu a la porta del  
Lv 19,19  ni portaràs vestidura texida de  II coses. 20 »Si hom jaurà ab fembra  
Lv 23,13  nostro Senyor. 13 E oferreu ab ell  II desenes de cèmola mesclada ab oli en  
Lv 23,17  [*] pans de las promíssias,  II desenes de cèmola formentada, las quals 
Lv 23,18  de I any, e I vadell del folch, e  II moltons, e seran en holocaust [*] en  
Lv 24,5 e couràs d’ella XII pans, cascú de  II desenes, 6 dels quals metràs VI sobre  
Ex 2,2  E viu-lo fort bell, e amagà’l  III mesos; 3 e com no hu pogués celar pus, 
Ex 3,18  nos apellà. Irem carrera de  III dies per loch sol per ço que  
Ex 5,3  nos apellà que anem a carrera de  III dies [*] e sacrifiquem al Senyor Déu  
Ex 8,27  -nos-han. 27 Nós a carrera de  III dies irem, e sacrificarem al Senyor  
Ex 10,22  la terra de Egipte, axí que per  III dies 23 negú no viu son frare ni’s  
Ex 15,22 axiren al desert de Suris. E anaren  III dies per loch sol, e no trobaren  
Ex 21,11 lo preu de castadat. 11 Si aquestas  III coses no fa, axirà de grat sens haver. 
Ex 23,14 ni no’ls oireu de vostra bocha. 14  »III vegades cascun any ma fareu festa. 15 
Ex 23,17  tots los blats del camp. 17  »III vegades l’any aperrà tot mascle  
Ex 25,32  32 VI canons axiran dels costats,  III de la un costat e III de l’altre; 33  
Ex 25,32 dels costats, III de la un costat e  III de l’altre; 33 ab III forats qui sían 



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

443 
 

Ex 25,33  un costat e III de l’altre; 33 ab  III forats qui sían a manera de nou en  
Ex 25,33 e las pedres ensemps e los liris, e  III semblants anaps a manera de nou, e en  
Ex 25,35  La sperulle dessots II canons per  III lochs, qui ensemps VI són, prosseynt  
Ex 27,1  tants de amplesa, e serà codrat, e  III colzos de altesa. 2 [*] e cobriràs-  
Ex 27,15 tendes de XXXX colzos [*]. 15 [*] e  III colones e altres tants fondaments. 16  
Ex 37,18  e liris, 18 VI en cascun costat, e  III vergues d’una part e III d’altre. 19 
Ex 37,18 costat, e III vergues d’una part e  III d’altre. 19 E III anaps a manera de  
Ex 37,19  d’una part e III d’altre. 19 E  III anaps a manera de nou per cascun  
Ex 37,19  arbre, e [*] liris ensemps, e  III anaps en semblansa de nou en altre  
Ex 37,21 21 e sparullas per cascun arbre per  III lochs, qui són ensemps VI arbres qui  
Ex 38,1  de setim, de V colzos, quadrat, e  III colzos d’alt, 2 e los corns axían  
Ex 38,14  a l’un costat, XV colonas de  III colzos a l’entrant del tabernacle, 15 
Ex 38,15 15 e [*] havia-hy XV [*] tendas e  III colonas e atrestants vazos, 16 e totas 
Lv 11,35  sia forn, vullas que sia ferros de  III peus, sia destrovit e seran no nèdeus. 
Lv 14,10  e una ovella de I any sens tacha e  III deenes de cèmola en sacrifici, que sia 
Lv 25,21 -vos-he tant de blat que bast a  III anys. 22 E sembrareu en l’any VIIIè e 
Lv 27,6  mascle derà V cicles, e la fembra,  III. 7 E de XXXX anys amunt, lo mascle  
Ex 22,1  o la ven, V bous pagarà per I, e  IIII ovellas, per una. 2 E si és ladre qui 
Ex 25,12  dessobre corona d’or entorn 12 e  IIII sercles d’or, e posar-los-has en 
Ex 25,12  d’or, e posar-los-has en  IIII angles de la archa: II sercles haja  
Ex 25,25  orla d’or 25 e una corona alta de  IIII dits [*]. 26 E aparellaràs IIII  
Ex 25,26  de IIII dits [*]. 26 E aparellaràs  IIII cercles d’or, e posar-los-has en 
Ex 25,26  d’or, e posar-los-has en los  IIII cantons de aquella taula en cascun  
Ex 25,34  34 mas en aquell canalobre seran  IIII anaps en manera de nou, sperulles e  
Ex 26,8  haurà XXX colzades, e d’ample  IIII; e serà agual la masura de la una e  
Ex 27,4  aram en lo loch d’arret e’n [*]  IIII angles IIII anells de aram, 5 e posar 
Ex 27,4  loch d’arret e’n [*] IIII angles  IIII anells de aram, 5 e posar-los-has 
Ex 27,16  retort de obre d’agulla, e haurà  IIII colones ab aytants fonaments. 17  
Ex 28,16 tenyt e de bis retort. 16 E serà de  IIII angles e doble; e haurà mesura de I  
Ex 28,17  en amplesa, 17 e posar-hi-has  IIII ordes de pedras. En la primera orde  
Ex 36,9  de lonch XXVIII colzos, e d’alt  IIII; una masura havían totas las  
Ex 36,15  de lonch XXX colzos, e d’ample  IIII; totas éran de una masura. 16 E  
Ex 36,36  fort diversa a depertir, 36 e  IIII colones de fust de setim, e deurà-  
Ex 37,3  e mig d’ample [*]. 2 [*] 3 [*] e  IIII anells d’or per sos IIII angles, II  
Ex 37,3  3 [*] e IIII anells d’or per sos  IIII angles, II anells a la un costat e II 
Ex 37,13  corona [*] d’or. 13 E féu-hi  IIII †colones† d’or, e posà-las en IIII 
Ex 37,13  †colones† d’or, e posà-las en  IIII angles per cascun peu de la taula 14  
Ex 37,20 del canalobre. 20 E en aquell havia  IIII forrellats e IIII anaps a manera de  
Ex 37,20 E en aquell havia IIII forrellats e  IIII anaps a manera de nou, e per cascunas 
Ex 37,25  25 E féu altar de timiama [*], de  IIII colzos de lonch e II colzos d’alt, e 
Ex 38,5  e sots ella havia [*], 5 fuzos  IIII anells per altres tants caps del ret  
Ex 38,19  del palau. 19 E las colonas foren  IIII a la intrada, ab basses de aram, e  
Ex 39,10  obra quadrat [*], 10 e posà en ell  IIII órdens de gemes. En la primera orde  
Lv 11,20  20 »E totas voletaries anant sobre  IIII peus serà abominació a vosaltres. 21  
Lv 11,21  21 E qualquequal irà sobre  IIII peus e haurà longia detràs per què  
Lv 11,23  las voletaries que solament hagen  IIII peus, si no aquestas que havem ditas, 
Lv 11,27  de tots los animals que van ab  IIII peus, serà inmunde; e si algú tocharà 
Lv 19,31  Déu vostro. 31 »No declineu a  imatges e ab ariolis no requirats, per ço  
Lv 22,22 mal, o pigota o scàbia o serpiyen o  impetigen. No oferràs aquell al Senyor, ne 
Lv 19,7  die, serà desobadient e digne de  impietat 8 e portarà la sua iniquitat, car 
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Lv 26,41  »E lavors adoreran per la lur  impietat, 42 e remembrar-m’he de la mia 
Lv 10,6  sobre tota la coŀlecció no ischa  indignació. E los vostros frares e totas  
Ex 2,3  de pagunta, e posà dins l’ infant, e posà’l [*] riba del flum. 4 E  
Ex 2,6  -le-hy. 6 E obrí-la e viu l’ infant que plorava, e hach-ne mercè e  
Ex 2,7  dels hebreus. 7 E dix la sor de l’ infant: –¿Vòs que apallem una fembra  
Ex 2,7  fembra habrea qui puscha nodrir l’ infant? 8 E ella respòs: –Vé-hy. E anà  
Ex 2,9  la filla de Farahó: –Prin aquest  infant e nodrex-lo’m, e jo dar-t’he  
Ex 2,9  E pres-lo la fembre e nodrí l’ infant; e quant fou gran liurà’l a la  
Ex 33,11  lo seu servent Josuè, fill de Nuu,  infant, no’s partia de la tenda. 12 E dix 
Lv 12,3  e en lo die vuytè sia circuncís l’ infant. 4 Ella starà en la sanch de la sua 
Lv 12,2  que haurà consabut per sament, si  infanterà mascle serà no nèdea per VII  
Lv 12,5  los dies de la purgació. 5 »E si  infanterà fembra, serà no nèdea per II  
Ex 1,18 –Què és assò que voleu fer, que los  infants stojau? 19 E ellas responguéran:  
Ex 1,19 de Egipte, car ellas saben de levar  infants e parexen ans que vinguen a nós.  
Ex 2,6  -ne mercè e dix: –Aquest és dels  infants dels hebreus. 7 E dix la sor de l’ 
Ex 10,10  car si lex a vosaltres e a vostres  infants, és dupte que mal no’s penseu. 11 
Ex 10,24  bísties romanguen, e vostres  infants vagen ab vosaltres. 25 E dix  
Ex 12,37 hòmens a peu, menys de fembras e d’ infants, 38 e altre poble que no podia hom 
Ex 21,5 “Jo am mon senyor e ma muller e mos  infants”, no n’axirà franch 6 e oferrà  
Lv 20,20  la lur iniquitat e morran menys de  infants. 21 »Qui pendrà la muller de son  
Lv 22,13 retornerà vídua o rebujade menys d’ infants en la casa de son pare, axí com  
Lv 25,41  e aprés axirà de ton poder ab sos  infants e retornerà a son parentat e a la  
Lv 25,54  en l’any jubileu axirà ab sos  infants. 55 »Car mos servents són los  
Lv 19,15  que és malvat ne enich. No jutges  iniquement ne no menyspreseràs la persona  
Ex 20,5  Déu fort, celós, qui conexaré la  iniquitat dels pares en los fills en la  
Ex 28,38 front del bisbe, e aportarà Aron la  iniquitat de aquells qui oferran e  
Ex 32,12 Posa la tua ira e apaga’t sobre la  iniquitat del teu poble, 13 e remembre’t  
Lv 5,1  si no ho denunciarà portarà la sua  iniquitat. 2 »La ànima qui tocarà alguna  
Lv 5,17  la colpa del peccat per la sua  iniquitat, 18 oferrà I moltó net del folch 
Lv 10,17 e és dat a vosaltres que aporteu la  iniquitat de la moltitut e que pregueu per 
Lv 17,16  e lo cos, ell aporterà la sua  iniquitat. 18,Tit Capítol XVIII 1 E parlà  
Lv 19,8  de impietat 8 e portarà la sua  iniquitat, car lo santuari de Déu ensutze, 
Lv 20,12  abdós muyren, car obre fan de gran  iniquitat, e la sanch lur sia sobre ells.  
Lv 20,17 germana descobrí, e porteran la lur  iniquitat. 18 »Qui jaurà ab fembra qui ha  
Lv 20,19  e abdosos porteran la lur  iniquitat. 20 »Qui jaurà ab la muller de  
Lv 20,20  parentat, abdosos porteran la lur  iniquitat e morran menys de infants. 21  
Lv 22,16  ço que per ventura no sostenguen  iniquitat per la lur colpa com menjaran  
Ex 28,43  e que no múyran colpables de  iniquitats; e perdurable serà a Aron e a  
Ex 34,7  misericòrdia en millers, qui tols  iniquitats [*] e peccats e negú per ci no  
Ex 34,7  castigat sens colpa, qui rets las  iniquitats dels pares als fills [*] entrò  
Ex 34,9  dur cap, e que tolgues las nostras  iniquitats e los peccats, e que’ns  
Lv 16,21 cap d’aquell, confessarà totas las  iniquitats dels fills de Yrrael e totas  
Lv 16,22  cabrit sobre lo ceu cap totas las  iniquitats lurs en terra solitària, e serà 
Lv 26,40  40 entrò que confessen lurs  iniquitats e que’s remembren de lurs mals 
Lv 19,18  venjar ne no sias remembrant de la  injúria de ton ciutadà. Amaràs ton amich  
Lv 24,2 de olives molt pur e luent a ops de  inluminar las lànties 3 qui són fora la  
Ex 14,20  d’Irrael, e era la lum scura e  inluminava la nit axí que no’s podien  
Lv 5,2 reptília, e serà oblidada de la sua  inmundància, mala és e ha peccat e deu  
Lv 7,19  la carn que tocharà en neguna cose  inmunde no sia menjada, mas sia cremada al 
Lv 11,26  depertida ne no remuguerà, serà  inmunde, e qui tocharà aquell serà  
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Lv 11,27  animals que van ab IIII peus, serà  inmunde; e si algú tocharà lo mort d’  
Lv 11,34  gequida de tots los vaxells serà  inmunde. 35 E qualque cose dels morts de  
Lv 11,35  morts de aquells serà tochada serà  inmunde en caure de sobre, vullas que sia  
Lv 11,39 a menjar, qui lur mort tocharà serà  inmunde entrò al vespre. 40 E qui menjarà  
Lv 11,40  lave la sua vestidure e serà  inmunde tro al vespre. 41 »E tot ço que  
Lv 13,8  prevere 8 e condempnar-l’ha per  inmunde, si a ell serà vist. 9 »E plaga de 
Lv 13,11 sacerdot, e no enclourà aquell, car  inmunde és ell. 12 »E si florirà  
Lv 13,15  lo sacerdot jutgerà ell per  inmunde e serà comptat entre los no  
Lv 13,36  mudats, apertament jutgerà ell  inmunde; 37 e si la plaga starà plana e  
Lv 13,55  és munde, e si no és axí, és  inmunde, e la sua vestimenta sia cremada  
Lv 14,36  per ço que tota no sia feta  inmunde de la cose que en la casa és, e  
Lv 14,40  aquelles fora la ciutat en loch  inmunde, 41 e la casa ferà raura dedins  
Lv 14,41  la raedura fore del poble en loch  inmunde, 42 e ferà †fer altres parets† en  
Lv 14,44 perceverant en aquella e la casa és  inmunde. 45 La qual mantinent sia  
Lv 14,45  la casa e de la posade en lo loch  inmunde. 46 »E qualquequal intrerà en la  
Lv 14,46  intrerà en la casa [*], serà  inmunde entrò al vespre; 47 e qui mengerà  
Lv 14,57  què’s puga conèxer qui és munde o  inmunde. 15,Tit Capítol XV 1 E parlà  
Lv 15,4  dormirà e en la qual ell ciurà és  inmunde. 5 E si algun hom tocharà lo lit  
Lv 15,7  e ell, levat en aygüe, serà  inmunde entrò al vespre. 8 [*] 9 E lo siti 
Lv 15,9  [*] 9 E lo siti en què ha segut és  inmunde. 10 E qualquequal seurà sobre  
Lv 15,16 -s’ha lo cos tot ab aygüe, e serà  inmunde entrò al vespre. 17 [*] 18 E la  
Lv 15,27  e ell, levat en aygüe, serà  inmunde entrò al vespre. 28 »E si cessarà  
Lv 22,3  de Yrrael al Senyor al qual sia  inmunde, perirà devant lo Senyor. Jo sóm  
Lv 27,11  a nostro Senyor. 11 Negun animal  inmunde no’s pot degollar a Déu. E si  
Lv 27,27  Senyor són. 27 E si l’animal és  inmunde, aquell qui l’oferrà lo rembrà  
Lv 11,4 no menjareu de aquella, e entre las  inmundes reputau aquella. 5 »E lo conill,  
Lv 11,43 cose de aquellas per ço que no siau  inmundes, 44 car jo sóm lo Senyor Déu  
Lv 22,5  nenguna reptília en totas coses  inmundes en las quals és sutze tochament,  
Lv 5,3  lexada. 3 »E si algú tocharà la  inmundícia de l’home segons totas las  
Lv 22,4 mi entrò que sia sanat. Qui tocharà  inmundícia de animal o de home lo qual  
Lv 16,16  sobre lo santuari de totas las  inmundícies dels fills d’Irrael e de lurs 
Lv 16,19  e santificarà a ell de totas las  inmundícies dels fills de Yrrael. 20 »E  
Ex 38,21  d’aram engir. 21 Aquests són los  instruments del tabernacle del testimoni,  
Ex 7,23  los havia manat. 23 E girà’s e  intrà-sse’n en sa casa, e no hy posà  
Ex 24,18  devant los fills de Yrrael. 18 E  intrà Moysès [*] e pujà al munt, e stech  
Lv 16,23  que primerament portava com  intrà en lo santuari, e lexerà-las aquí, 
Ex 38,19  19 E las colonas foren IIII a la  intrada, ab basses de aram, e los caps e  
Ex 38,31 vazos del palau axí entorn com a la  intrada, e los forrellats del tabernacle e 
Ex 40,8  lo palau de la tenda e sa  intrada. 9 »E pendràs oli de unció e untar 
Lv 3,2 sacrifici, e degollarà aquell en la  intrada del tabernacle, e los fills de  
Lv 3,13  cap de aquella e degoll-la a la  intrada del tabernacle del testimoni, e  
Lv 4,7  de l’altar de l’holocaust en lo  intrament del tabernacle. 8 E lo sèu del  
Ex 26,36  d’aguiló. 36 »E feràs tenda a l’ intrant del tabernacle, de jassint e de  
Ex 27,16  altres tants fondaments. 16 E a l’ intrant del palau ferà hom tendes de XX  
Ex 38,30  30 de què hom féu los vazos a l’ intrant del tabernacle del testimoni, e  
Ex 39,40  ab lus vazos, 40 e tenda a l’ intrant del palau ab sas cordas [*]; res  
Ex 40,5  testimoni. E posaràs la tenda a l’ intrant del tabernacle. 6 E devant  
Ex 40,26  a Moysès. 26 E posà la tenda de l’ intrant del tabernacle 27 a l’altar de l’ 
Ex 40,31  e l’altar, e manà la tenda a l’ intrant. E quant tota la obra fou acabada  
Ex 40,33 complí lo tabernacle. 33 E no podia  intrar Moysès dintre per la nuu qui hu  
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Lv 14,8  en aygüe, e com serà purificat pot  intrar en la albergada, [*] defora la sua  
Lv 20,22 us avorrescha la terra en què deveu  intrar e habitar. 23 No vullau anar en los 
Ex 8,3  ab granotas, 3 [*] qui pugeran e  intraran en ta casa, [*] e al teu lit, e  
Ex 30,20  fills las mans e los peus 20 quant  intraran al tabernacle del testimoni e  
Ex 3,18  e mel.” 18 E oyran la tua veu, e  intraràs tu e los pus vells de Yrrael al  
Ex 5,1  5,Tit Capítol VI 1 Aprés açò  intraren Moysès e Aron a Farahó e diguéran 
Ex 7,10  e tornar-s’ha serp. 10 E  intraren Moysès e Aron a Farahó, e féran  
Ex 10,3  e sapiau que jo sóm Senyor. 3 E  intraren Moysès e Aron a Farahó e  
Ex 40,30  fills las mans e los peus 30 quant  intraren en lo tabernacle del testimoni o  
Lv 9,23  pacificables, devallà, 23 e  intraren Moysès e Aron en lo tabernacle  
Lv 10,5  las albergades. 5 E mantinent ells  intraren e prengueren-los axí com gèyan, 
Ex 12,25  tos fills per tostemps. 25 E quant  intrareu en la terra que nostro Senyor vos 
Ex 5,23  què m’has tramès 23 per ço que jo  intràs a Farahó que parlàs en ton nom, e  
Ex 33,8  guardaven lo dos de Moysès tro que  intràs a la tenda de la covinensa. 9 [*] e 
Ex 18,7  ab paraules de pau. E quant fou  intrat en la tenda, 8 comptà Moysès a son  
Ex 14,28  e tota la host de Farahó que éran  intrats en la mar, que I d’ells no’n  
Lv 14,34  Moysès e Aron dient: 34 –Com sereu  intrats en la terra de Canahan, la qual jo 
Lv 23,10  Irrael e digues a ells: »Com sereu  intrats en la terra la qual jo donaré a  
Lv 25,2  Irrael e digues a ells: »Com sareu  intrats en la terra la qual jo us donaré,  
Ex 34,34  un vel sobre sa cara. 34 E quant  intrava a nostro Senyor Déu e parlava ab  
Lv 16,2 dix: –Parla a Aron ton frare que no  intre null temps en lo santuari qui és  
Lv 21,11  vestidures, 11 e a negun mort no  intre de tot en tot; emperò sobre son pare 
Ex 28,29  dels judicis sobre son pits quant  intrerà al santuari, mamorial devant  
Ex 28,30  qui serà en lo pits de Aron quant  intrerà devant nostro Senyor, e porterà lo 
Ex 28,35  per ço que ogen lo so quant  intrerà e axirà del santuari devant nostro 
Lv 14,44  posade, 44 e com lo sacerdot hi  intrerà e veurà que la lebrozia hi serà  
Lv 14,46  lo loch inmunde. 46 »E qualquequal  intrerà en la casa [*], serà inmunde entrò 
Lv 14,48 sua vestidura. 48 »E com lo prevere  intrerà en la casa e veurà la lebrozia  
Lv 16,17  sia en lo tabernacle com lo bisbe  intrerà en lo santuari per ço que prech  
Lv 16,28  e se carn ab aygüe, e axí  intrerà en las albergades. 29 »E açò serà  
Lv 21,23  són oferts en lo santuari. 23 E no  intrerà ultre lo vel del santuari ne no s’ 
Ex 28,43  de aquells Aron e sos fills quant  intreran al tabernacle del testimoni o  
Ex 33,3  hateu [*] e gebuzeu devant tu, 3 e  intreràs en la terra a on corre let e mel, 
Lv 10,9  no’n beuràs tu ni tos fills com  intreràs en lo tabernacle del testimoni  
Ex 23,28 e a l’heteu e l’aveu abans que tu  intres. 29 »Jo los seré devant de cara de  
Lv 22,4  serà lebrós e haurà flux de sperma  involuntari, no mengerà de aquellas coses  
Ex 15,7 los meus enamichs. Trematist la tua  ira qui’ls deguastà axí com rostoll, 8 e 
Ex 32,12  en los munts [*]. Posa la tua  ira e apaga’t sobre la iniquitat del teu  
Lv 18,25  terra, los quals jo visitaré ab ma  ira, per ço que rase los habitadors ceus.  
Ex 5,5  companya és crescuda, e quant més  irà més crexerà, si no’ls feu maltraura.  
Ex 8,20  ’t matí e stà devant Farahó quant  irà a las aygües, e diràs-li: “Açò diu  
Ex 10,26  Déu nostro? 26 Tot lo bestiar  irà ab nós; no romandrà una ungle de  
Ex 16,20  ’s tot e fou ple de vèrmens; e  irà’s Moysès quantre ells. 21 E cullían- 
Ex 32,34 qui jo t’he parlat, e lo meu àngel  irà devant tu; mas jo vesitaré aquest  
Lv 11,21  a vosaltres. 21 E qualquequal  irà sobre IIII peus e haurà longia detràs  
Lv 11,27  aquell serà ensutzat. 27 E qui  irà sobre ses palmes de tots los animals  
Lv 13,45  45 haurà se vestimenta depertida e  irà ab lo cap nuu e la vestidura que  
Ex 30,2  de altesa, e los corns d’ell  iran devant. 3 E vestir-l’has d’or  
Ex 23,5  caygut en terra carregat, no te n’ iràs, mas levar-l’has ab ell. 6 »E no  
Ex 4,14  que’m dons companya. 14 E fou  irat nostro Senyor Déu quantre Moysès e  
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Ex 11,9 9 E isqué Moysès devant Farahó molt  irat. E dix nostro Senyor a Moysès:  
Lv 10,16  ofert per peccat, trobà’l, e fou  irat contre Aletzar e Aytamar, que  
Ex 3,13 Moysès a nostre Senyor: –Vet que jo  iré als fills de Yrrael e dir-los-he:  
Lv 26,12  a vosaltres la mia ànima, 12 e jo  iré entre vosaltres e saré Déu vostro, e  
Lv 26,24  mas ireu ab mi en duresa, 24 jo  iré contre vosaltres e feriré-us per VII 
Lv 26,28  m’oyreu ans ireu contre mi, 28 jo  iré contre vosaltres en furor contràrie e  
Lv 26,41  anaren contre mi. 41 E per ço jo  iré contre ells e aportaré aquells en la  
Ex 3,3  e no’s cremava. 3 E dix Moysès:  «Iré a veura aquesta [*] vizió, per què no 
Ex 4,18  a Getró, son sogre, e dix-li:  –Iré e tornaré a mos frares en Egipte per  
Ex 8,27 -han. 27 Nós a carrera de III dies  irem, e sacrificarem al Senyor Déu nostro, 
Ex 10,9 nostres ovellas e ab nostre bestiar  irem, car és festa del Senyor Déu nostre.  
Ex 3,18  Déu dels hebreus, nos apellà.  Irem carrera de III dies per loch sol per  
Ex 32,10  10 lexe’m que la mia fortsa sa  irescha quantre ells e que’ls  
Ex 12,11  los vostros ronyons senyireu, e  ireu calsats en vostros peus, e tendreu  
Lv 26,23  axí no volreu rebre diciplina mas  ireu ab mi en duresa, 24 jo iré contre  
Lv 26,27  27 »E si per açò no m’oyreu ans  ireu contre mi, 28 jo iré contre vosaltres 
Ex 2,23  lo rey de Egipte. E los fills d’ Irrael gemagaren per las obras, e  
Ex 4,29  tots los vells dels fills d’ Irrael. 30 E parlà Aron totas las paraulas 
Ex 4,31  Senyor havia visitats los fills d’ Irrael e que havia guardat lur aflicció, e 
Ex 5,15  vinguéran los majors dels fills d’ Irrael e cridaren a Farahó e diguéran-  
Ex 5,19  19 E com los majors dels fills d’ Irrael [*], oÿren que hom los deya: “No us 
Ex 6,9  comptà Moysès tot açò als fills d’ Irrael, e ells no l’obeÿren per engoxa de 
Ex 6,12 devant nostro Senyor: –Los fills d’ Irrael no m’oen. ¿Com ma oyrà Farahó, e  
Ex 7,2  a Faraó que lex anar los fills d’ Irrael de sa terra. 3 Mas jo li endureyré  
Ex 9,4 muyra d’essò que tany als fills d’ Irrael.” 5 E digas que demà farà nostro  
Ex 10,23  era. E allà on staven los fills d’ Irrael havia lum. 24 E apellà Farahó  
Ex 11,7  los egipcians dels fills d’ Irrael.” 8 E tots aquests sirvents vendran 
Ex 12,35  lo musclo. 35 E féran los fills d’ Irrael axí com nostro Senyor Déu los havia 
Ex 12,37  37 E anaren-se’n los fills d’ Irrael de Ramasè en Socot, e éran prop de  
Ex 12,50  [*]. 50 E feren tots los fills d’ Irrael axí com nostro Senyor havia manat a 
Ex 13,2 han uberta la vulva en los fills d’ Irrael, axí de hòmens com de bèsties, car  
Ex 13,18 és prop la Mar Roja. E los fills d’ Irrael pujaren armats de la terra de  
Ex 14,10  los fou prop Farahó e los fills d’ Irrael víran los de Egipte aprés si,  
Ex 14,16 -la, per ço que vagen los fills d’ Irrael per mig d’ella en sech. 17 E jo  
Ex 14,20  de Egipte e las albergades d’ Irrael, e era la lum scura e inluminava la 
Ex 14,22  aygüe, 22 e entraren los fills d’ Irrael per mig de la mar secha, que la  
Ex 15,1 1 Adonchs cantà Moysès als fills d’ Irrael aquest cant a nostro Senyor: [*]  
Ex 15,19 entrà en la mar [*], e los fills d’ Irrael anaren per sech enmig de la mar. 20 
Ex 16,1  e vench la moltitut dels fills d’ Irrael al desert de Sur, qui és entre  
Ex 16,31  30 [*] 31 E apellaren los fills d’ Irrael lo seu nom magna, e era axí com a  
Ex 17,7  per la baralla dels fills d’ Irrael, per ço car temptaren nostro Senyor 
Ex 19,3 de Jacob e denuncieràs als fills d’ Irrael: 4 “Vosaltres haveu vist què ha Déu 
Ex 25,2 Moysès e dix: 2 –Parla als fills d’ Irrael que’m donen las promíssias, e  
Ex 25,22  que manaré per tu als fills d’ Irrael. 23 »E feràs taula del fust de  
Ex 27,21  per las succecions dels fills d’ Irrael. 28,Tit Capítol XXXIII 1 »E  
Ex 30,31 mi de sacerdoci. 31 »E als fills d’ Irrael diràs: “Aquest oli de unció serà a  
Ex 31,13  a Moysès: 13 –Parla als fills d’ Irrael e diràs-los: “Vejau que guardeu  
Ex 31,16 obre morrà. 16 Guarden los fills d’ Irrael lo dissapte sant e honren aquell en 
Ex 34,23  mascle teu devant lo Senyor Déu d’ Irrael totpoderós, 24 car quant jo havia  
Ex 34,34  e adonchs parlava als fills d’ Irrael ço que li era manat, 35 e vèyan la  
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Lv 4,15 tabernacle, 15 e posen los vells d’ Irrael las mans sobre lo cap de aquell  
Lv 7,10  menys de res, a tots los fills d’ Irrael sia depertit per agual masura. 11  
Lv 7,23  dient: 23 –Parla als fills d’ Irrael: »Lo sèu dels bous e de las ovellas 
Lv 7,29  dient: 29 –Parla als fills d’ Irrael: »Qui oferrà sacrifici pacificable  
Lv 7,34  depertidura apartaràs als fills d’ Irrael del sacrifici de lurs oferenas, e  
Lv 7,34 en ley perdurable a tot lo poble d’ Irrael. 35 »E aquesta és la unció de Aron  
Lv 7,36 a ells lo Senyor donar als fills d’ Irrael en ralegió perdurable en las  
Lv 7,38 munt de Sinaý com manà als fills d’ Irrael que oferíssan lurs oblacions al  
Lv 9,1 sos fills e tots los majors nats d’ Irrael, e dix a Aron: 2 –Pren I vadell  
Lv 9,3  Senyor. 3 E diràs als fills d’ Irrael: “Preneu I cabrit per peccat e I  
Lv 10,14  oferenas saludables dels fills d’ Irrael, 15 enaxí que la cama e lo pits e  
Lv 11,2 e Aron dient: 2 –Digau als fills d’ Irrael: »Guardau tot ço que he scrit per  
Lv 12,2 Moysès dient: 2 –Parla als fills d’ Irrael e digues a ells: »Fembra que haurà  
Lv 15,2  Aron dient: 2 –Parlau als fills d’ Irrael e digau a ells: »Home que soferà  
Lv 15,31  flux. 31 »E mostrareu als fills d’ Irrael que’s guarden de legesa e que no  
Lv 16,5  de tota la moltitut dels fills d’ Irrael II cabrits per peccat e I moltó en  
Lv 16,16 totas las inmundícies dels fills d’ Irrael e de lurs colpes e de lurs peccats, 
Lv 16,34 per ço que pregueu per los fills d’ Irrael e per tots los peccats de aquells  
Lv 17,2 e a sos fills e a tots los fills d’ Irrael e digues-los: Aquesta és la  
Lv 17,3  3 »Qualquequal hom dels fills d’ Irrael que ociurà bou o ovella o cabra en  
Lv 17,5  e dons los sacerdots dels fills d’ Irrael, los quals ociuran en lo camp per  
Lv 17,8  en aquells dix: Hom de la casa d’ Irrael e dels stranys que palegrinegen ab  
Lv 17,10  »Home o qualsevulla de la casa d’ Irrael, privat o strany qui palegrineig  
Lv 17,12 E per amor de assò dix als fills d’ Irrael: Tota ànima de vosaltres no mengerà 
Lv 17,14  Per què jo diguí als fills d’ Irrael: La sanch de universes carns no  
Lv 18,2 Moysès dient: 2 –Parle als fills d’ Irrael e digues a ells: »Jo sóm Senyor Déu 
Lv 19,2  a tota la coŀlecció dels fills d’ Irrael e diràs a ells: »Siau sants car jo  
Lv 20,2  dient: 2 –Açò diràs als fills d’ Irrael: »[*] e dels stranys qui habiten en 
Lv 21,24 e a sos fills e a tots los fills d’ Irrael, axí com li fou manat. 22,Tit  1 E  
Lv 22,2  qui són consegrats dels fills d’ Irrael per ço que no menyspreu lo nom de  
Lv 22,15  coses santifichades dels fills d’ Irrael que oferiren al Senyor, 16 per ço  
Lv 22,18 fills de Yrrael: »Hom de la casa d’ Irrael e dels stranys qui habiten entre  
Lv 23,2  a Moysès: 2 –Digues als fills d’ Irrael: »Aquestas són las festas de Déu  
Lv 23,10  dient: 10 –Parle als fills d’ Irrael e digues a ells: »Com sereu intrats 
Lv 23,24  dient: 24 –Parla als fills d’ Irrael: »En lo VIIèn mes, en lo primer die 
Lv 23,34  dient: 34 –Parla als fills d’ Irrael e digues-los que en lo XVèn die  
Lv 23,43 habitar en tabernacles los fills d’ Irrael com treguí a ells de terra de  
Lv 23,44  44 E parlà Moysès als fills d’ Irrael totas las sotlempnitats de nostro  
Lv 24,2  Déu a Moysès: 2 –Mana als fills d’ Irrael que aporten a tu oli de olives molt 
Lv 24,8  e açò és fet manament als fills d’ Irrael en fur perdurable. 9 E aquells pans 
Lv 24,10  barallar-se entre los fills d’ Irrael, e barallà’s en las albergades ab  
Lv 24,15  poble. 15 E diràs als fills d’ Irrael: »Hom qui maleyrà son Déu, aporterà 
Lv 24,23  coses e paraules als fills d’ Irrael. E aduguéran aquell defora e  
Lv 24,23  -lo. E féran los fills d’ Irrael axí com nostro Senyor havia manat a 
Lv 25,2  Sinaý dient: 2 –Parla als fills d’ Irrael e digues a ells: »Com sareu intrats 
Lv 25,33  lurs haretats entre los fills d’ Irrael. 34 Per la qual cose sots los  
Lv 25,46  E los frares vostres dels fills d’ Irrael no opremau per vostre poder ne ab  
Lv 26,45  Senyor Déu entre si e los fills d’ Irrael en lo munt de Sinaý [*]. 27,Tit  
Lv 27,2  a Moysès: 2 –Parle als fills d’ Irrael: »Home que ferà vot a Déu e  
Lv 27,34  per mà de Moysès als fills d’ Irrael en lo munt de Sinaý. ExplAcí finex  
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Ex 33,1  en la terra que juré a Abraam e  Isach e Jacob e diguí: “A la tua sament la 
Ex 16,29  cascú stiga en sa tenda e negú no  isca de son loch al VIIèn die. 30 [*] 31 E 
Ex 11,1 -ha, e puxes costrenyarà-us que  iscau. 2 Digues, donchs, als fills de  
Ex 1,10  nostros enamichs e combatam nós e  ischa de la terra. 11 E mès sobre ells  
Ex 21,3  de grat. 3 Ab aytal vestidura n’ ischa ab la qual entrà; e si ha muller, la 
Lv 10,6  ço que sobre tota la coŀlecció no  ischa indignació. E los vostros frares e  
Lv 21,12  sa mare no serà ensutzat. 12 Ne no  ischa [*] del Senyor, car l’oli de la  
Ex 16,4 a Moysès: –Jo us plouré pa del cel.  Ischa lo poble e culla cascú ço que’ls  
Ex 2,1 stojau. 2,Tit Capítol sagon 1 Aprés  isqué un baró de la casa de Leví, e pres  
Ex 2,11  dies, pus que fou crescut Moysès,  isqué a sos frares e viu la aflicció d’  
Ex 2,13  -lo e amagà’l en la arena. 13 E  isqué l’altre die e viu II hebreus qui’s 
Ex 9,33  no han mal, car tardans éran. 33 E  isqué Moysès [*] de la ciutat e stès las  
Ex 10,18  que tolga de mi aquesta mort. 18 E  isqué Moysès de devant Farahó, e adorà  
Ex 11,9  E lavors nós axirem defora. 9 E  isqué Moysès devant Farahó molt irat. E  
Ex 12,41  41 e açò complit, aquell matex die  isqué tota la host de nostro Senyor de  
Ex 18,7  e II fills teus ab ella. 7 E ell  isqué a carrera a son sogre, [*] e besà  
Ex 32,24  -me’n, e jo gití’ll al foch e  isqué’n aquest vadell. 25 E viu Moysès lo 
Ex 35,20  que usen a mi de sacerdoci.” 20 E  isqué tota la moltitut dels fills de  
Lv 10,2  lo qual a ells no era manat. 2 E  isqué foch de nostro Senyor e cremà  
Ex 13,8  és què’ns féu nostro Senyor quant  isquem de Egipte.” 9 E serà quax senyal en 
Ex 8,9  e per ton poble que las granotas  isquen de ta terra e de ta casa, e que’n  
Ex 1,5  e Benjamín. 5 Totas las ànimas qui  isquéran de la cuxa de Jacob éran LXX. E  
Ex 5,10  en monsonegaries. 10 E per ço  isquéran los seus majorsdòmens [*] al  
Ex 15,20  de Moysès, ab l’alduf en la mà, e  isquéran aprés ella [*] ab aldufs, 21 ab  
Ex 16,27  hom. 27 E vench lo setèn die, e  isquéran alguns del poble per cullir e no  
Ex 12,33 -los de Egipte. E cuytava’ls que  isqués lo poble de la terra yvàs, car  
Ex 13,3  -vos de aquest die en què  isqués de Egipte e de la casa de servitut, 
Ex 26,32  vanetat, 32 e aparellaràs devant  IV colones del fust de setim. Aquellas  
Ex 17,9  dix Moysès a Josuè: –Tria barons e  ix a combatre quantre Amalech demà, e jo  
Ex 22,6  vinya smanerà lo dan. 6 »E si foch  ix e crema los blats, aquells qui stan en  
Lv 20,18  ella amostrerà la sanch axí com li  ix, muyren abdosos enmig de lur poble. 19  
Ex 11,8  a mi, e pregar-m’han e diran:  “Ix defora de Egipte, tu e tot lo poble  
Ex 9,31 per ço car l’ordi era vert e lo li  ja floria; 32 la tosella e lo forment no  
Ex 14,24  [*] per mig de la mar. 24 E era  ja vengut lo matí, e nostro Senyor guardà  
Ex 19,16 acosteu a vostres mullers. 16 E era  ja vengut lo terç die e lo jorn se  
Ex 24,14 vos ací tro que tornem a vosaltres.  Ja haveu ab vosaltres Aron [*], e si  
Ex 25,5  de moltons rubrichades e pells de  jacint, e lenya de setim, 6 e oli e alum e 
Ex 26,1  fet: X cortinas de bis retort, e  jacint e porpre e cotó e scarlata dues  
Ex 27,16  ferà hom tendes de XX colzos, de  jacint e de porpre e de cotó II vegades  
Ex 28,5 de sacerdoci a mi. 5 E pendran or e  jacint e porpre e cotó tint e bis retort,  
Ex 28,8 verietat de la obre serà d’or e de  jacint e de porpre e de cotó tint e de bis 
Ex 28,15  del sobremuscle, d’or e de  jacint e de porpre e de cotó dues vegades  
Ex 28,28  del sobremuscle ab la sàvena de  jacint, per ço que la juntura afegida al  
Ex 28,31  gonella de sobremuscle tota de  jacint, 32 e haurà enmig de açò cabets, e  
Ex 28,33  entorn, a manera de magranes de  jacint e de porpre e de cotó tint e de bis 
Ex 28,37 sant”, 37 e’l ligaràs ab sàvana de  jacint e serà [*] la mitra 38 al front del 
Ex 35,6  de bon cor: or e argent e aram 6 e  jacint e porpre e cotó tint, e bis retort  
Ex 35,23  de nostro Senyor. 23 Si negú havia  jacint ni porpre ne cotó tint ni bis  
Ex 35,25  sàvias donaven ço que sabien:  jacint e porpre e vermelló e bis 26 e  
Ex 35,35 de saviesa que fassen obres [*], de  jacint e de porpre [*] e de bis, e de  
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Ex 36,8  X cortines de bis retort e de  jacint e de porpre [*] e de diversa obra  
Ex 36,11  una a l’altre. 11 E féu ances de  jacint en la vora de la una cortina, en la 
Ex 36,19  rubricades e altre cobriment de  jacint. 20 E féu las taulas [*] de fust de 
Ex 36,35  de làminas d’or. 35 E féu vela de  jacint e de porpre e vermelló e bis  
Ex 36,37  a l’entrant del tabernacle, de  jacint e de porpre e de vermelló e de bis  
Ex 38,18  l’entrant d’ell féu tenda [*] de  jacint e de porpre e de vermelló e de bis  
Ex 38,23  mestre fort bo de fusta [*] e de  jacint e de porpre e de vermelló e de bis. 
Ex 39,1  39,Tit Capítol XXXXV 1 Mas de  jacint e de porpre e de vermelló e de bis  
Ex 39,2  2 E féu sobremuscle d’or e de  jacint e [*] de bis retort 3 de obra  
Ex 39,8 la obra del sobremusclo, d’or e de  jacint e de porpre e de cotó tint e de bis 
Ex 39,19  e ligave’ls una saveneta de  jacint per ço que no’s moguéssan, axí com 
Ex 39,20  gonella de sobremuscle tota de  jacint, 21 e cabès dessús e vora engir e  
Ex 39,22  e dejús, [*] los peus, magranas de  jacint e de porpre e de vermelló e de bis  
Ex 39,28  li, 28 e sinta de bis retort e de  jacint e de porpre e de vermelló depertit  
Ex 39,30 strenyéran ab la mitre ab sàvena de  jacint, axí com manà Déu a Moysès. 31 E  
Ex 39,33  33 e la cuberta de pells [*] de  jacint, 34 e vel e archa [*] e oracle, 35  
Ex 1,1 de Yrrael qui entraren en Egipte ab  Jacob, e cascú era ab sa companya: 2  
Ex 1,5  ànimas qui isquéran de la cuxa de  Jacob éran LXX. E Josep era en Egipte. 6 E 
Ex 2,24  feta ab Abraam e ab Ysach e ab  Jacob, 25 e guardà los fills de Yrrael e  
Ex 3,6  de Abraam e Déu de Ysach e Déu de  Jacob. E Moysès girà’s, car no gosava  
Ex 3,15  de Abraam e Déu de Ysach e Déu de  Jacob, m’ha tremès a vosaltres.” Aquest  
Ex 3,16  de Abraam e Déu de Ysach e Déu de  Jacob, e dix: Jo vesitant vesite a  
Ex 4,5  de Abraam e Déu de Ysach e Déu de  Jacob. 6 E dix [*] nostro Senyor: –Mit la  
Ex 6,3 que apareguí a Abraam e a Ysach e a  Jacob en Déu totpoderós, en nom meu, e  
Ex 6,8 que la donàs a Abraam e a Ysach e a  Jacob, e dar-la-us-he a posseyr, car 
Ex 19,3 e dix-li: –Açò diràs a la casa de  Jacob e denuncieràs als fills d’Irrael: 4 
Ex 32,13  ’t de Abraam e de Ysach e de  Jacob, tos servents, a qui jurist per tu  
Ex 33,1  terra que juré a Abraam e Isach e  Jacob e diguí: “A la tua sament la daré.”  
Lv 26,42  afermé ab Abraam e ab Ysach e ab  Jacob, e remembrar-m’he de la terra 43  
Lv 15,18  17 [*] 18 E la fembra ab qui haurà  jagut levar-s’ha ab aygüe e serà no  
Ex 6,15 los fills de Simeon foren: Genuel e  Jamahod e Sasín e Saer e Saül, fill de  
Ex 14,13  car los de Egipte qui ara veheu  jamés no’ls veureu negun temps, 14 car  
Ex 25,15  qui tendran tostemps als cercles e  jamés no’ls na trauran. 16 [*] 17 »[*] e  
Ex 34,12  stranys stadans de aquella terra  jamés no faces amistat [*], 13 mas  
Ex 2,20  E ell dix: –A on és? Per què’l na  jaquís anar? [*]. 21 E quant fou vengut,  
Lv 19,22 serà reconciliada a ell e serà-li  jaquit son peccat. 23 »Com sereu entrats  
Ex 26,14 aquest, altre cobriment de pells de  jasint. 15 »E feràs taulas qui stiguen  
Ex 28,18 la sagona haurà carvoncle e safir e  jaspis; 19 en la terça haurà ligírius e  
Ex 39,11  en la segona, carvoncle e sefir e  jaspis; 12 en la terça, ligírius e àgates  
Ex 8,22  die maravellas en la terra de  Jassen en què és lo meu poble, que no hy  
Ex 9,26 26 e [*] tochà la pedra en terra de  Jassen a on éran los fills de Yrrael. 27 E 
Ex 26,31  és demostrat. 31 »E feràs vela de  jassint e de porpre e de cotó per II  
Ex 26,36  a l’intrant del tabernacle, de  jassint e de porpre e de cotó II vegades  
Lv 19,20  de samensa, que sia serventa,  jatcia ço que sia noble emperò no remuda  
Lv 15,33  flux de sanch, e dels hòmens que  jauhen ab ellas. 16,Tit Capítol XVI 1 E  
Ex 22,19  no soferràs que visquen. 19 »E qui  jaurà ab bístia, de mort morrà. 20 »E qui  
Lv 15,24  entrò al vespre. 24 E si hom  jaurà ab ella en temps de la sanch  
Lv 19,20  texida de II coses. 20 »Si hom  jaurà ab fembra carnalment en scampament  
Lv 20,12  aquells sia sobre ells. 12 »E qui  jaurà ab sa nora, abdós muyren, car obre  
Lv 20,13  »Qui dormirà ab mascle, ço és, que  jaurà ab ell e hi serà concent, muyren de  
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Lv 20,15  enmig de vosaltres. 15 »E qui  jaurà ab egua o ab ovella, muyre de mort,  
Lv 20,18  porteran la lur iniquitat. 18 »Qui  jaurà ab fembra qui ha de son temps e  
Lv 20,20  porteran la lur iniquitat. 20 »Qui  jaurà ab la muller de son frare e de son  
Lv 18,23  car gran abominació és. 23 E no  jauràs ab neguna bístie ni t’ensutzeràs  
Lv 15,32 d’esperma, e que són ensutsats per  jaure ab fembra, 33 e de aquellas qui han  
Ex 2,9  aquest infant e nodrex-lo’m, e  jo dar-t’he ton loguer. E pres-lo la  
Ex 3,11 dix Moysès a nostro Senyor: –Qui çó  jo, que vaja al rey Farahó e traga los  
Ex 3,12  ab tu, e aquest senyal hauràs que  jo t’he manat: que com hauràs tret lo  
Ex 3,13  Moysès a nostre Senyor: –Vet que  jo iré als fills de Yrrael e dir-los-  
Ex 3,16  Jo vesitant vesite a vosaltres;  jo viu tot ço que us sdevenech en Egipte,  
Ex 3,19  sacrifiquem al Senyor Déu.” 19 Mas  jo sé que no us lexarà anar lo rey de  
Ex 4,10  –Prec-te, Senyor, per tant que  jo no só bell parler de hir ne de l’altre 
Ex 4,11 sort oent, ni lo sech veent? No sóm  jo? 12 Vé, donques, e jo seré ab tu en la  
Ex 4,12 veent? No sóm jo? 12 Vé, donques, e  jo seré ab tu en la tua bocha, e ensenyar  
Ex 4,15  mias paraulas en la sua bocha, e  jo seré en la tua bocha e en la sua, e  
Ex 4,21  Egipte, e totas las maravellas que  jo posí en ta mà fes devant Farahó. E jo  
Ex 4,21  posí en ta mà fes devant Farahó. E  jo endureyré lo seu cor e no lexerà lo  
Ex 4,23  e no’l volguist lexar anar;  jo alciuré ton fill primer.” 24 E com ell  
Ex 5,23 Per què m’has tramès 23 per ço que  jo intràs a Farahó que parlàs en ton nom,  
Ex 6,7  e seré vostro Déu, e sabreu que  jo sóm vostro Déu, e que jo sóm Senyor qui 
Ex 6,7 sabreu que jo sóm vostro Déu, e que  jo sóm Senyor qui us he trets dels càrcers 
Ex 6,8 e dar-la-us-he a posseyr, car  jo sóm Senyor.” 9 E comptà Moysès tot açò  
Ex 7,2  2 Tu li parlaràs tot ço que  jo’t diré, e ell parlarà a Faraó que lex  
Ex 7,3  fills d’Irrael de sa terra. 3 Mas  jo li endureyré lo seu cor, e montiplicaré 
Ex 8,2  2 E si no’ls vols lexar,  jo faré tots los teus térmans ab granotas, 
Ex 8,21 que sacrifich, 21 e si no’l lexas,  jo trematré a tu e a tos servents e a ton  
Ex 8,22  moscas, e sabran sertament que  jo sóm Senyor enmig de la terra; 23 e  
Ex 9,15  terra. 15 Ara stendré la mia mà e  jo fariré tu e ton poble ab pastilència, e 
Ex 9,27 he encara. Nostro Senyor és just, e  jo e mon poble peccadors. 28 Pregau a  
Ex 9,29  stigau. 29 E dix Moysès: –Quant  jo axiré de la ciutat, stendré mas mans a  
Ex 9,30  que la terra de Déu és, 30 car  jo sé que tu ni tos servents no temeu Déu. 
Ex 10,1  a Moysès: –Entra a Farahó, car  jo he endureÿt lo seu cor e de sos  
Ex 10,2  meus senyals en ells, e sapiau que  jo sóm Senyor. 3 E intraren Moysès e Aron  
Ex 10,4  e no’ls vols lexar anar,  jo amanaré demà legostas en la tua terra 5 
Ex 12,12 judicis en tots déus de Egipte, que  jo sóm Senyor. 13 E la sanch serà a  
Ex 14,4  e la mar los ha enclozos.” 4 E  jo endureyré lo seu cor, e encalsarà-us, 
Ex 14,4 sa host, e sabran los egipcians que  jo sóm Senyor. E féran-ho axí. 5 E féu  
Ex 14,17  per mig d’ella en sech. 17 E  jo endureyré lo cor de Farahó e dels  
Ex 14,18  18 e sabran los de Egipte que  jo sóm Senyor [*] 19 [*] qui anava devant  
Ex 15,2  mon Déu e [*]; Déu de mon pare, e  jo axelsar-l’he. 3 E nostro Senyor és  
Ex 15,26  la langor que posí en Egipte, car  jo sóm Senyor senador teu. 27 E vinguéran  
Ex 16,12 e al matí vos sadollareu de pa, car  jo sóm lo Senyor Déu vostre.” 13 E fou fet 
Ex 16,32  per ço que conègan lo pa que  jo’ls nodrí al desert quant fos trets de  
Ex 17,6 porta en ta mà, e vé-te’n, 6 car  jo’t mostraré allí devant tu la pedra de  
Ex 17,9  a combatre quantre Amalech demà, e  jo seré a la sima del munt e hauré la  
Ex 17,14  -ho en las orellas de Josuè, car  jo destroviré la mamòria de Amalech dejús  
Ex 21,13 o Déu l’haurà aportat en sas mans,  jo li stabliré loch hon dega fugir e  
Ex 22,23  23 si’ls nefrau, crideran a mi e  jo oyré lur crit, 24 e la mia fortsa  
Ex 23,23  e lo cananeu [*] e lo gebuzeu;  jo destroyré per tu. 24 No adoreràs los  
Ex 23,25 E servireu a nostro Senyor Déu, que  jo benehescha a tas personas e a tas  
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Ex 23,26  No serà malaltia ni gemagament;  jo compliré lo nombre de tos jorns. 27 »La 
Ex 25,9  tota semblansa de tabernacle que  jo t’amostraré de fer e los vaxells en  
Ex 25,21  21 en què posaràs lo testimoni que  jo’t daré, 22 e puxs manar-t’he e  
Ex 29,46  e saré lur Déu, 46 e sebran que  jo sóm lo Senyor Déu d’ells qui’ls  
Ex 29,46  de terra de Egipte per ço que  jo stigués entre ells, car jo sóm lo  
Ex 29,46  ço que jo stigués entre ells, car  jo sóm lo Senyor Déu d’ells. 30,Tit  
Ex 30,36  del testimoni, e en aquell loch  jo aparexeré a tu. La timiama sia a  
Ex 31,13  generacions, per ço que sapiau que  jo sóm Senyor qui us santifich. 14 E  
Ex 32,24 ·ns trach de terra de Egipte”; 24 e  jo diguí’ls: “Qual de vosaltres ha or?” E 
Ex 32,24  -na e donaren-me’n, e  jo gití’ll al foch e isqué’n aquest  
Ex 32,33  –Aquell qui en mi ha peccat,  jo’l rauré del meu libre, 34 mas tu vés e 
Ex 32,34  tu vés e amena aquest poble de qui  jo t’he parlat, e lo meu àngel irà devant 
Ex 32,34  e lo meu àngel irà devant tu; mas  jo vesitaré aquest peccat d’ells al die  
Ex 33,3  la terra a on corre let e mel, car  jo no pujarè ab tu, que lo poble és de dur 
Ex 33,3  és de dur cap, que per ventura  jo no’l destroýs en la carrera. 4 E oyí  
Ex 33,12  a nostro Senyor: –Tu’m manes que  jo men aquest poble, e no’m mostres qui  
Ex 33,16  loch, 16 car ¿en què porem saber,  jo e ton poble, que hajam trobada gràcia  
Ex 34,10 est la obra del Senyor temorosa que  jo faré. 11 »E guarda tot ço que jo t’he  
Ex 34,11  jo faré. 11 »E guarda tot ço que  jo t’he vuy manat. Jo gitaré vuy devant  
Ex 34,24  d’Irrael totpoderós, 24 car quant  jo havia toltas las gents de ta cara e  
Ex 34,27  aquestas paraulas per las quals  jo he promesa ma ajuda a tu e a Yrrael. 28 
Lv 11,44 per ço que no siau inmundes, 44 car  jo sóm lo Senyor Déu vostro. Siau sants,  
Lv 11,44  Senyor Déu vostro. Siau sants, car  jo sóm sant. No ensutzeu las vostres  
Lv 11,45  qui’s moven sobre terra, 45 car  jo sóm lo Senyor que aduguí a vosaltres de 
Lv 11,45  en Senyor. Sants sereu, car  jo sóm sant. 46 »Aquesta és la lig dels  
Lv 14,34  en la terra de Canahan, la qual  jo deré a vosaltres en possació, e daré  
Lv 16,2  l’archa per ço que no muyre, car  jo aparexeré sobre la cuberta e açò en una 
Lv 17,10  entre vosaltres, si menjarà sanch,  jo fermaré la mia faç quantre la ànima de  
Lv 17,11  ànima de la carn en la sanch és, e  jo doné aquella a vosaltres sobre l’altar 
Lv 17,14  las carns és la sanch. Per què  jo diguí als fills d’Irrael: La sanch de  
Lv 18,3  de la regió de Canahan, a la qual  jo dech amanar a vosaltres, no fassau, ni  
Lv 18,24  las universas gents, las quals  jo gitaré devant lo vostro sguardament, 25 
Lv 18,25  és ensutzada la terra, los quals  jo visitaré ab ma ira, per ço que rase los 
Lv 18,30  ni no siau ensutzats en ells, car  jo sóm lo Senyor Déu vostro. 19,Tit  
Lv 19,2  e diràs a ells: »Siau sants car  jo sóm sant, Senyor Déu vostro. 3 »E cascú 
Lv 19,3  »E guardau lo meu dissapte, car  jo sóm lo Senyor Déu vostro. 4 »No us  
Lv 19,4  déus fonadissos a vosaltres, car  jo sóm lo Senyor Déu vostro. 5 »Si  
Lv 19,12  ensutzeràs lo nom del teu Déu, car  jo sóm Senyor. 13 »No feràs calúmpnia a  
Lv 19,14  mas tembràs lo Senyor ton Déu, car  jo sóm Senyor. 15 »No fasses ço que és  
Lv 19,16  ton companyó e de ton proÿsme, car  jo sóm Senyor. 17 »No hauràs en oy ton  
Lv 20,3  de la terra alepiderà aquell, 3 e  jo posaré la mia faç contre ell e tallaré  
Lv 20,5  Moloch e no volran a ell ociure, 5  jo posaré la mia faç sobre l’home aquell  
Lv 20,6  als stròlechs e fornicarà ab ells,  jo posaré la mia faç contre ella e auciuré 
Lv 20,7 »Siau santifichats e siau sants car  jo sóm sant, Senyor Déu vostro. 8 »Guardau 
Lv 20,8  meus manaments e feu aquells, car  jo sóm lo Senyor Déu qui us santifich. 9  
Lv 20,23  los furs de las nacions las quals  jo gitaré devant vosaltres; totas aquestas 
Lv 20,23 aquestas coses faeren ells, per què  jo los he en oy. 24 Jo parle a vosaltres  
Lv 20,24  la terra de aquells, la qual  jo daré a vosaltres en haretat, terra  
Lv 20,25  coses que’s moven en terra que  jo he amostrades a vosaltres que són no  
Lv 20,26 nèdeas. 26 »E sereu sants a mi, car  jo sóm sant. Jo sóm Senyor qui he  
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Lv 21,8  Siau, donchs, sants, car  jo sóm sant, Senyor que santifich a  
Lv 21,15  ab aquella de la sua gent, car  jo sóm lo Senyor Déu qui santifich a ell.  
Lv 22,32  lo meu nom sant, per ço que  jo sia santifichat enmig dels fills de  
Lv 22,32  enmig dels fills de Yrrael, car  jo sóm lo Senyor Déu que us santifich, 33  
Lv 23,10  sereu intrats en la terra la qual  jo donaré a vosaltres e segareu vostra  
Lv 23,22  pobres e als palegrins cullir, car  jo sóm lo Senyor Déu vostro. 23 E parlà  
Lv 23,43  que aprés de vosaltres vendran que  jo fiu habitar en tabernacles los fills d’ 
Lv 24,22 sia ciutadà aquell qui peccarà, car  jo sóm lo Senyor Déu vostro. 23 E Moysès  
Lv 25,2  sareu intrats en la terra la qual  jo us donaré, coleu lo dissapte del  
Lv 25,17  de vosaltres tema son Déu, car  jo sóm lo Senyor Déu vostre. 18 »Feu los  
Lv 25,21  ni cullim nostres fruyts?”, 21  jo daré la mia benedicció a vosaltres en  
Lv 25,42  42 car ells són mos servents e  jo treguí a ells de terra de Egipte. E no  
Lv 25,55  són los fills de Yrrael, los quals  jo aduguí de la terra de Egipte en mà  
Lv 26,1 terra per ço que adoreu a ella, car  jo sóm lo Senyor Déu vostre. 2 Guardau lo  
Lv 26,3  manaments guardau e fareu aquells,  jo us daré pluja en son temps, 4 e la  
Lv 26,9  devant vosaltres a glay. 9 E  jo vos guardaré e fer-vos-he créxer e  
Lv 26,12  a vosaltres la mia ànima, 12 e  jo iré entre vosaltres e saré Déu vostro,  
Lv 26,13 e vosaltres sereu poble meu, 13 car  jo sóm lo Senyor Déu vostro que aduguí a  
Lv 26,16  enrera torneu la mia covinensa, 16  jo faré aquestas coses a vosaltres: »Jo  
Lv 26,18  a mi, en vostros castigaments  jo daré mal sobre vosaltres en VII dobles  
Lv 26,21  mi en duresa ni no voleu oyr a mi,  jo anediré sobre vosaltres plagues a VII  
Lv 26,24  mas ireu ab mi en duresa, 24  jo iré contre vosaltres e feriré-us per  
Lv 26,25  E com fugireu en las ciutats,  jo trematré pestilència enmig de  
Lv 26,28  no m’oyreu ans ireu contre mi, 28  jo iré contre vosaltres en furor contràrie 
Lv 26,41  car anaren contre mi. 41 E per ço  jo iré contre ells e aportaré aquells en  
Lv 26,44  açò, com seran en terra stranya,  jo no’ls gitaré de tot en tot ni no’ls  
Lv 26,44  vegada faré covinensa ab ells, car  jo sóm lo Senyor Déu d’ells. 45 E  
Ex 3,6  què stàs terra santa és. 6 E dix:  –Jo sóm Déu de ton pare, Déu de Abraam e  
Ex 3,7  ves Déu. 7 E dix nostro Senyor:  –Jo viu la aflicció del meu poble en  
Ex 3,12  de Yrrael de Egipte? 12 E dix Déu:  –Jo seré ab tu, e aquest senyal hauràs que 
Ex 3,14  ’ls diré? 14 E dix Déu a Moysès:  –Jo [*] qui sóm. [*] 15 [*] –Axí diràs  
Ex 3,16 Déu de Ysach e Déu de Jacob, e dix:  Jo vesitant vesite a vosaltres; jo viu tot 
Ex 4,23  Lo meu fill primer Yrrael és. 23  Jo lex a mon fill que’m servescha, e no  
Ex 6,2  nostro Senyor a Moysès e dix-li:  –Jo sóm lo Senyor 3 que apareguí a Abraam  
Ex 6,6  per ço digues als fills de Yrrael:  “Jo sóm Senyor qui us desliuraré de  
Ex 7,1  1 Dix nostro Senyor a Moysès:  –Jo t’he stablit déu de Farahó; Aron ton  
Ex 7,17  “En açò sabreu que Senyor sóm.  Jo fariré ab la mia mà l’aygüe del flum e 
Ex 8,28  manà, al desert. 28 E dix Farahó:  –Jo lexaré a vosaltres per ço que  
Ex 9,18  poble e no’l vols lexar anar? 18  Jo faré ploura demà en aquesta hora molta  
Ex 16,4  4 E dix nostro Senyor a Moysès:  –Jo us plouré pa del cel. Ischa lo poble e 
Ex 18,3  havia nom Gersan –e dix lo pare:  «Jo fuy strany en terra stranya»–, 4 e l’ 
Ex 18,6  de Déu, 6 e menà a Moysès e dix:  –Jo, ton sogre Getró, vench a tu, e ta  
Ex 19,9  poble, 9 dix-li nostro Senyor:  –Jo vendré a tu en scurina de nuu per ço  
Ex 20,2  totas aquestas coses o paraulas: 2  –Jo sóm Déu teu qui’t traguí de terra de  
Ex 20,5  5 ne las adoreràs ni las colràs.  Jo sóm ton Déu fort, celós, qui conexaré  
Ex 21,5  son vestir. 5 E si diu lo servent:  “Jo am mon senyor e ma muller e mos  
Ex 23,20 couràs cabrit ab let de sa mare. 20  »Jo’t trematré mon àngel, e yrà devant tu 
Ex 23,29  e l’aveu abans que tu intres. 29  »Jo los seré devant de cara de I any per  
Ex 31,2  nostro Senyor a Moysès e dix: 2  –Jo he apellat del nom de Beel lo fill de  
Ex 32,9  Senyor altre vegada a Moysès:  –Jo veig que aquest poble és de dur cap;  
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Ex 32,13  qui jurist per tu matex e diguist:  “Jo multiplicharé la tua sament axí com  
Ex 33,19  ’m ta glòria. 19 E ell respòs:  –Jo’t mostraré tot bé, e seré apellat en  
Ex 34,10  10 E respòs nostro Senyor:  –Jo faré covinensa así que tots ho veuran, 
Ex 34,11  tot ço que jo t’he vuy manat.  Jo gitaré vuy devant ta cara lo amoreu e  
Lv 10,3 –Açò és ço que parlà nostro Senyor:  Jo seré santificat en aquells qui s’  
Lv 18,2  fills d’Irrael e digues a ells:  »Jo sóm Senyor Déu vostro. 3 No fassau  
Lv 18,6  per ço que descobre la sua legesa.  Jo sóm lo Senyor. 7 »La letgesa de ton  
Lv 18,21 ensutzes lo nom del Senyor Déu teu.  Jo sóm Senyor. 22 »Ab mascle no useràs a  
Lv 19,10  cullir als pobres e als palegrins.  Jo sóm lo Senyor Déu vostro. 11 »No feràs  
Lv 19,18  Amaràs ton amich axí com tu matex.  Jo sóm lo Senyor. 19 »Guarde las mias  
Lv 19,25  los fruyts ajustats que porteran.  Jo sóm lo Senyor Déu vostro. 26 »No  
Lv 19,28  a vosaltres algunes figures [*].  Jo sóm Senyor. 29 »No metràs ta filla al  
Lv 19,30  dissapte e temeu lo meu santuari.  Jo sóm lo Senyor Déu vostro. 31 »No  
Lv 19,31  que no siau ensutzats per aquells.  Jo sóm lo Senyor Déu vostro. 32 »Devant lo 
Lv 19,32  de vells e tem lo Senyor ton Déu.  Jo sóm Senyor. 33 »Si haurà hom strany  
Lv 19,34  fos strangers en terra de Egipte.  Jo sóm lo Senyor Déu vostro. 35 »No fassau 
Lv 19,36  [*] e lo vostro cister leyal.  Jo sóm Senyor Déu vostro, qui us aduguí de 
Lv 19,37  los universos juýs e feu aquells.  Jo sóm lo Senyor Déu vostro. 20,Tit  
Lv 20,24  ells, per què jo los he en oy. 24  Jo parle a vosaltres que possaÿschau la  
Lv 20,24  terra fluent de let e de mel.  Jo sóm Senyor Déu vostro, qui he depertits 
Lv 20,26  sereu sants a mi, car jo sóm sant.  Jo sóm Senyor qui he depertits a vosaltres 
Lv 21,12  santa del Déu ceu és sobre ell.  Jo sóm lo Senyor. 13 »E prenga muller  
Lv 21,23 no deu menyspresar lo meu santuari.  Jo sóm lo Senyor qui santifich a  
Lv 22,2  que ells matexs oferen.  Jo sóm lo Senyor. 3 »Digues [*] en aquells 
Lv 22,3  inmunde, perirà devant lo Senyor.  Jo sóm lo Senyor. 4 »Home de la sament de  
Lv 22,8  que no siau ensutzats en aquellas.  Jo sóm lo Senyor Déu. 9 »Guardau los meus  
Lv 22,9  com haureu ensutzat aquell.  Jo sóm lo Senyor que santifich a ells. 10  
Lv 22,16  menjaran las coses santifichades.  Jo sóm lo Senyor que us santifich. Capítol 
Lv 22,30  entrò al matí e’n l’altre die.  Jo sóm lo Senyor Déu. 31 »[*] 32 No  
Lv 22,33  per ço que fos a vosaltres en Déu.  Jo sóm lo Senyor Déu. 23,Tit  1 E dix  
Lv 23,43  treguí a ells de terra de Egipte.  Jo sóm lo Senyor Déu vostro. 44 E parlà  
Lv 25,38  dels fruyts no ratendràs. 38  Jo sóm lo Senyor Déu vostro qui aduguí a  
Lv 26,1  en mà fort. 26,Tit Capítol XXVI 1  »Jo sóm lo Senyor Déu vostro. No fessau a  
Lv 26,2  e hajau pahor del meu santuari.  Jo sóm lo Senyor. 3 »Si los meus manaments 
Lv 26,16 jo faré aquestas coses a vosaltres:  »Jo vesitaré a vosaltres soptosament en  
Ex 6,17  CXXXVII. 17 Los fills de Gerson:  Jobení e Semehí per lurs perentius. 18 Los 
Ex 2,3  celar pus, pres una sistella de  jonchs engrutada de pagunta, e posà dins  
Ex 18,13  pa devant Déu. 13 E en l’altre  jorn sech Moysès que jutjàs lo poble, qui  
Ex 19,16 16 E era ja vengut lo terç die e lo  jorn se scalfava; comensaren los trons e  
Ex 21,21  del peccat; 21 e si sobreviu I  jorn o II, no haurà pena, car haver és d’ 
Lv 25,9 en lo desèn die del mes, car aquell  jorn és temps de perdonances; per què en  
Ex 23,26  jo compliré lo nombre de tos  jorns. 27 »La mia por manaré devant tu e  
Ex 6,20  companyes. 20 E pres muller Ameran  Josabet, sa cozina, qui li parí Aron e  
Ex 1,5  de la cuxa de Jacob éran LXX. E  Josep era en Egipte. 6 E quant hi foren  
Ex 1,8 novell sobre Egipte, qui no conegué  Josep, 9 e dix a son poble: –Veus lo poble 
Ex 13,19  19 E aportà Moysès los ossos de  Josep ab si, per ço com havia conjurats  
Ex 17,9 Yrrael en Refizim. 9 E dix Moysès a  Josuè: –Tria barons e ix a combatre  
Ex 17,10 verga de Déu en la mia mà. 10 E féu  Josuè axí com a ell havia manat Moysès  
Ex 17,13  tro que lo sol se colgà. 13 E  Josuè encalsà Amalech e lo seu poble ab  
Ex 17,14  e liura-ho en las orellas de  Josuè, car jo destroviré la mamòria de  
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Ex 24,13  Yrrael. 13 E levaren-se Moysès e  Josuè son ministre, e pujà Moysès al munt  
Ex 32,17  en las taulas. 17 E oyí  Josuè lo brogit del poble qui cridava, e  
Ex 33,11  a las albergades, lo seu servent  Josuè, fill de Nuu, infant, no’s partia  
Lv 26,13  e trenquí la brancha del vostro  jou e maní-vos ab fermatat. 14 »Per la  
Ex 24,5 mès per los XII trips. 5 E manà als  jóvens dels trips e ells oferiren a nostro 
Lv 25,10  de tota la terra, car aquell és  jubileu; l’home tornerà a la sua  
Lv 25,11  car l’any és de perdonansa e any  jubileu. E lo Lèn any no sembrareu ni  
Lv 25,12  12 de la santifichació en l’any  jubileu, mas del camp menjareu ço que serà 
Lv 25,13  ço que serà en ell. 13 »En l’any  jubileu retornerà tothom en las  
Lv 25,14  mas segons lo nombre de l’any  jubileu compreràs d’ell, 15 e segons  
Lv 25,16  com més any romandrà aprés del  jubileu, d’aytant crexerà lo preu, e d’  
Lv 25,28  açò que compre entrò a l’any  jubileu; e en aquell, emperò, totas las  
Lv 25,30 e no la porà rembre nelex en l’any  jubileu. 31 E si la casa serà en vila que  
Lv 25,31  si abans no serà remuda, en l’any  jubileu retornerà a son senyor. 32 »Emperò 
Lv 25,33  E si no las han remudes, a l’any  jubileu torneran a ells, car las casas  
Lv 25,40 avidedís serà ab tu entrò en l’any  jubileu, e’ntrò en aquell obrerà ab tu,  
Lv 25,50  de la sua venda entrò a l’any  jubileu, e la moneda per la qual serà  
Lv 25,52  que haurà més servit tro a l’any  jubileu, e sia-li retut lo preu aytant  
Lv 25,54  açò no’s porà rembre, en l’any  jubileu axirà ab sos infants. 55 »Car mos  
Lv 27,17 cicles d’argent. 17 E si en l’any  jubileu secrificharà son camp, serà stimat 
Lv 27,18  com porà valer; 18 e si aprés lo  jubileu, tornerà lo prevera la moneda  
Lv 27,18  qui són romazos entrò en l’any  jubileu, e aminverà del preu. 19 E si  
Lv 27,21  21 com vendran los dies de l’any  jubileu, car santifichad serà a Déu, e és  
Lv 27,23  los anys per nombrar entrò al  jubileu, e donerà lo preu aquell que l’  
Lv 27,24  havia promès al Senyor, 24 e en lo  jubileu tornerà al primer senyor que l’  
Ex 1,2 sa companya: 2 Rubèn, Simeon, Leví,  Judà, 3 Ysacar, Zabulon, Neptalín, 4 Dan,  
Ex 31,2  qui fou fill de Hur, del trip de  Judà, 3 e he’l complit de spirit de Déu e 
Ex 35,30  qui fou fill de Hur, del trip de  Judà, 31 e ha’l complit de spirit de  
Ex 38,22  qui fou fill de Hur, del trip de  Judà, havia complit per Moysès, axí com  
Ex 23,3  3 A pobre no hauràs mercè en  judici. 4 »Si acorres al bou de ton amich  
Ex 23,6  has ab ell. 6 »E no t’abaxaràs al  judici del pobre. 7 A falcies fugiràs, e  
Ex 28,15  [*]. 15 »E feràs lo recional del  judici ab obra texida e polida, segons la  
Ex 28,30  30 E poseràs al reonal del  judici doctrina de veritat qui serà en lo  
Ex 28,30  devant nostro Senyor, e porterà lo  judici dels fills de Yrrael en son pits  
Lv 24,22  ferirà home, sia ponit. 22 »Agual  judici sia entre vosaltres, vullas que sia 
Ex 6,6  i us rembré en alt bras, en  judicis [*], 7 e us rembré en pobles, e  
Ex 12,12 entrò a la pus sotil bístia, e faré  judicis en tots déus de Egipte, que jo sóm 
Ex 15,25  E allí li stablí manaments e  judicis, e allí lo asajà 26 e dix: –Si ous 
Ex 21,1  Capítol XXVI 1 »Aquests són los  judicis que’ls poseràs: 2 »Si compres  
Ex 28,29  fills de Yrrael en lo reonal dels  judicis sobre son pits quant intrerà al  
Lv 18,4  costums no aneu. 4 Feu los meus  judicis e servau los meus manaments, e  
Lv 18,5 5 »Guardau las mias ligs e los meus  judicis que fan l’hom viure en aquells.  
Lv Expl  la qui és apellat Levítich, e los  jueus lo apéllan Vayacrè.  
Ex 28,27  qui guarda quantre la cara de la  juntura deval, qui’s púschan adobar quant 
Ex 28,28  la sàvena de jacint, per ço que la  juntura afegida al reonal del sobremuscle  
Ex 2,21  anar? [*]. 21 E quant fou vengut,  jurà Moysès que staria ab ell. E pres  
Ex 13,5  e de l’aveu e del gebuzeu, que  jurà a vostros pares que us daria, terra  
Ex 13,11  en la terra del cananeu, axí com  jurà a tu e a tos pares, e com la t’haurà 
Lv 5,4  mentir o a mal o a bé, e en aquell  jurament afermarà sa paraula oblidadement  
Ex 23,13 »Tot ço que us he dit guardau. E no  jurareu per lo nom dels déus stranys ni no 



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

456 
 

Ex 33,1 de terra de Egipte, en la terra que  juré a Abraam e Isach e Jacob e diguí: “A  
Ex 22,8 de la case ajustar-s’ha a ells e  jurerà que no stès sa mà en cose de son  
Lv 5,4  digne és de colpa. 4 »Ànima qui  jurerà e mourà sos labis a mentir o a mal  
Ex 32,13  e de Jacob, tos servents, a qui  jurist per tu matex e diguist: “Jo  
Ex 9,27 –Peccat he encara. Nostro Senyor és  just, e jo e mon poble peccadors. 28  
Lv 19,36 en pes [*]. 36 La vostra masura sia  justae; lo vostro pes, agual; [*] e lo  
Lv 19,15  ni honreràs la cara del poderós:  justament jutge ton proÿsme. 16 E no sias  
Ex 23,8  obseguen e gíran las paraulas dels  justs. 9 »E ab palagrí no seràs trist, car 
Ex 2,14  –Qui t’ha stablit príncep ni  jutge en nós? ¿Vòs-ma tu auciura axí com 
Ex 5,21  -los: –Vinga nostro Senyor e  jutge vós, ço que vosaltres haveu fet  
Ex 18,16  neguna contesa, vénan a mi qui  jutge entre ells e que’ls mostre los  
Lv 13,32  per VII dies, 32 e en lo die VIIè  jutge-lo, e si veurà que no sia sclatada 
Lv 13,39  en lo qual és la conna blancha, 39  jutge aquells lo sacerdot; e si veurà que  
Lv 19,15  la cara del poderós: justament  jutge ton proÿsme. 16 E no sias  
Lv 27,12 -ho devant lo sacerdot, 12 lo qual  jutge si és bo o àvol, e que axí  
Ex 18,22  altres de L, e altres de X, 22 qui  jutgen lo poble tostemps, e las grans  
Ex 18,22  grans plets romanguen a tu, e ells  jutgen solament las manors coses. Pertex  
Lv 13,15  parrà, 15 ladonchs lo sacerdot  jutgerà ell per inmunde e serà comptat  
Lv 13,36  [*] los cabells mudats, apertament  jutgerà ell inmunde; 37 e si la plaga  
Ex 21,22 manera† de la fembra e los àrbitres  jutgeran. 23 E si mor, retrà ànima per  
Lv 19,15  ço que és malvat ne enich. No  jutges iniquement ne no menyspreseràs la  
Lv 13,13  la lebrozia li cobre tota la carn,  jutjar-l’ha per lebrozia nèdea per ço  
Lv 13,22  entretant sclatarà lo cuyro, porà  jutjar aquell per lebrós, 23 e si no’s  
Ex 18,13  E en l’altre jorn sech Moysès que  jutjàs lo poble, qui stava devant Moysès  
Lv 13,51 o si percevererà, per ensutzat serà  jutjat lo vestiment e tot ço que serà  
Lv 15,3  serà no nèdeu. 3 E lavors sia  jutjat aquest vici, car tengut ne és, e en 
Ex 18,26  de L, e los altres de X, 26 qui  jutjaven lo poble tostemps, e tot ço que  
Ex 18,26  era greu comptaven a ell, e ells  jutjaven solament las leugeras coses. 27 E 
Ex 23,2  seguiràs companya a fer mal, ne en  juý a santència de molts per ço que  
Lv 19,35 Déu vostro. 35 »No fassau falcia en  juý, ne en pes [*]. 36 La vostra masura  
Ex 7,4  los fills de Yrrael, per grans  juýs, 5 [*] stesa la mia mà sobre Egipte,  
Lv 18,26  26 »Guardau los meus furs e mos  juýs, e no fassau neguna de aquestas  
Lv 19,37 meus manaments e tots los universos  juýs e feu aquells. Jo sóm lo Senyor Déu  
Lv 20,22  »Guardau las mias ligs e los meus  juýs e feu aquells per ço que no us  
Lv 25,18  meus manaments e guardau los meus  juýs e compliu aquells, per ço que pugau  
Lv 26,15  las mias ligs, ne los meus  juýs avorrireu e que no fassau ço que per  
Lv 26,43  per ço car haguéran en oy los meus  juýs e menyspresaren las mias ligs per ço  
Lv 26,45  Aquests són los manaments e los  juýs e las ligs las quals donà nostro  
Ex 2,20  20 E ell dix: –A on és? Per què  ·l na jaquís anar? [*]. 21 E quant fou  
Ex 4,23  a mon fill que’m servescha, e no  ·l volguist lexar anar; jo alciuré ton  
Ex 5,23  lo teu poble? Per què, Senyor, no  ·l desliurist? 6,Tit Capítol VII 1 E dix  
Ex 8,21 mon poble que sacrifich, 21 e si no  ·l lexas, jo trematré a tu e a tos  
Ex 9,17  17 ¿Encara retens mon poble e no  ·l vols lexar anar? 18 Jo faré ploura demà 
Ex 13,13  l’aze rembràs per ovella, e si no  ·l rembs, auciuràs-lo tot; e lo primer  
Ex 16,20  no n’stoig al sendemà. 20 E no  ·l creguéran gens, abans na ajustaren al  
Ex 18,18  tu. Aquest afer major és que tu no  ·l poràs soferir; 19 mas oges mas paraulas 
Ex 19,13 qui tocharà lo munt morrà; 13 mà no  ·l tocharà, abans serà mort ab pedres o ab 
Ex 20,25 he. 25 »E si fas altar de pedre, no  ·l ma edificharàs de pedres trencades, e  
Ex 21,12  haver. 12 »E qui ferirà home que  ·l vulla auciure, muyra. 13 E aquell qui  
Ex 21,16  de mort. 16 E qui furtarà home e  ·l vendrà a son proÿsma [*], sia mort. 17  
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Ex 21,26  o serventa e li trau l’ull e  ·l ferà orp, tremetrà’l-na franch per  
Ex 21,36 que lo bou fos feridor ab corn e no  ·l guarda son senyor, retrà bou per bou e  
Ex 22,21  Senyor, morrà. 21 »L’estrany no  ·l fareu trist ni’l turmentareu, car  
Ex 22,21 21 »L’estrany no’l fareu trist ni  ·l turmentareu, car vosaltres fos stranys  
Ex 25,20 cares. Aquest és lo cobertor ab què  ·l cobriràs, 21 en què posaràs lo  
Ex 28,37  “Nostro Senyor sant”, 37 e  ·l ligaràs ab sàvana de jacint e serà [*]  
Ex 29,27  27 E santificaràs los pits [*] e  ·l costat que pertís del moltó, 28 ab què  
Ex 29,37  37 VII dies denejaràs l’altar, e  ·l santificaràs, e serà sant dels sants;  
Ex 29,37  sant dels sants; tot aquell qui  ·l tocarà serà santificat. 38 »Açò és què  
Ex 31,3  de Hur, del trip de Judà, 3 e he  ·l complit de spirit de Déu e de saviesa e 
Ex 31,14  cart sant és a vosaltres, e qui no  ·l guarderà de mort morrà, qui ferà en ell 
Ex 32,33  –Aquell qui en mi ha peccat, jo  ·l rauré del meu libre, 34 mas tu vés e  
Ex 33,3  de dur cap, que per ventura jo no  ·l destroýs en la carrera. 4 E oyí lo  
Lv 11,18  17 e mussol e òliba, lo duch 18 e  ·l signe, qui és ocell gran com àguila, e  
Lv 11,19  gran com àguila, e la ganta 19 e  ·l flamench e la fotge segons lurs genus,  
Lv 13,7  car nèdeu és. 7 »E si aprés que  ·l prevera l’haurà vist [*] la lebrozia  
Lv 15,23  sobre lo qual ella ceurà, qualque  ·l toch levarà las suas vestidures, e  
Lv 27,20  e posseyr-l’ha; 20 e si no  ·l volrà rembre, mas que serà a algun  
Lv 27,20 algun altre venut, d’equí avant no  ·l porà rembre 21 com vendran los dies de  
Lv 27,27  la quinta part del preu. E si no  ·l vol rembre, vene’l a altre per aytant  
Ex 2,2 fill. E viu-lo fort bell, e amagà  ’l III mesos; 3 e com no hu pogués celar  
Ex 2,3  e posà dins l’infant, e posà  ’l [*] riba del flum. 4 E sa sor stava  
Ex 2,9  l’infant; e quant fou gran liurà  ’l a la filla de Farahó, 10 e ella afià’l 
Ex 2,10  la filla de Farahó, 10 e ella afià  ’l e apellà son nom Moysès, car dix: «D’  
Ex 2,12 ferí lo egipcià e ocís-lo e amagà  ’l en la arena. 13 E isqué l’altre die e  
Ex 2,15  dix aquestas paraulas, e volia  ’l auciure, e fugí-sse’n e anà en terra 
Ex 2,22  22 e parí-li un fill, e apellà  ’l Gersan e dix: «Strany fuy en terra  
Ex 3,4  que ell ho anava a veura; apellà  ’l d’enmig de la gavarrera e dix-li:  
Ex 4,24 acorrech-li nostro Senyor e volia  ’l auciure. 25 E pres Sephorà una pedra  
Ex 4,26  ab mi spos de peccats», 26 e lexà  ’l anar pus que hach dit «Spos de  
Ex 15,23  covinent nom al loch e apellà  ’l Marè, que vol dir «Amargor». 24 E  
Ex 18,7  a carrera a son sogre, [*] e besà  ’l, e seludaren-sa la un a l’altre ab  
Ex 19,3  pujà a Déu, e nostro Senyor apellà  ’l al munt e dix-li: –Açò diràs a la  
Ex 19,14  del munt al poble e santificà  ’l. E quant haguéran levats lurs  
Ex 20,11  lo die del dissapte e santificà  ’l. 12 »Honra ton pare e ta mare per ço  
Ex 21,26 trau l’ull e’l ferà orp, tremetrà  ’l-na franch per l’ull que li ha tret;  
Ex 23,4  de ton amich o aze arrant, amena  ’l [*]. 5 Si veus l’aze d’aquell qui’t  
Ex 24,16  del Senyor sobre Sinaý, e cobrí  ’l la nuu VI dies, e al VIIèn die apellà  
Ex 24,16  nuu VI dies, e al VIIèn die apellà  ’l del mig de la calija. 17 E era la  
Ex 32,20  munt. 20 E pres lo vadell e cremà  ’l e tornà’l en pólvora, e scampà’l en  
Ex 32,20 E pres lo vadell e cremà’l e tornà  ’l en pólvora, e scampà’l en l’aygüe e  
Ex 32,20 ’l e tornà’l en pólvora, e scampà  ’l en l’aygüe e donà’n a beura als fills 
Ex 32,25  poble qui era despullat, car havia  ’l despullat Aron, car no sabia la  
Ex 32,25  car no sabia la horresa, e havia  ’l stablit nuu entre los enamichs; 26  
Ex 35,31  de Hur, del trip de Judà, 31 e ha  ’l complit de spirit de saviesa e de  
Ex 37,15  del fust de setim, e environà  ’l d’or fort bell, 16 e vaxells de  
Ex 37,26 dels angles axían corns. 26 E vestí  ’l d’or fort bell ab graella [*] e ab  
Ex 38,2  corns axían dels angles; e cobrí  ’l de launas de aram. 3 E aparellà’ls en  
Ex 40,16  lo tabernacle. 16 E endressà  ’l Moysès, e posà las taulas e los vazos  
Lv 2,9  lo mamorial del sacrifici e ofira  ’l sobre lo altar en odor de suavesa a  
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Lv 8,12  oli sobre lo cap de Aron e untà  ’l e consegrà’l. 13 E com los fills d’  
Lv 8,12 lo cap de Aron e untà’l e consegrà  ’l. 13 E com los fills d’ell foren  
Lv 9,15  del sacrifici del poble e degollà  ’l e sacrifichà’l axí com lo primer. 16 E 
Lv 9,15 del poble e degollà’l e sacrifichà  ’l axí com lo primer. 16 E sacrificà lo  
Lv 10,16  qui era ofert per peccat, trobà  ’l, e fou irat contre Aletzar e Aytamar,  
Lv 13,4  prenga lo sacerdot aquell e tengue  ’l enclòs VII dies; 5 e concidererà en lo  
Lv 13,5  no serà crescuda ne mudade, tengue  ’l enclòs altres VII dies, 6 e en lo VIIè  
Lv 13,33  plaga agual ab la conna, 33 raurà  ’l en altre loch menys de la plaga e  
Lv 13,33  loch menys de la plaga e tendrà  ’l per altres VII dies; 34 e si lo die  
Lv 14,12  12 e pendrà l’anyell e oferrà  ’l per la colpa, e lo cister de l’oli, e  
Lv 16,12  12 E prenga l’encencer e umple  ’l de las brases de l’altar, e tenint-  
Lv 27,27  preu. E si no’l vol rembre, vene  ’l a altre per aytant com dabans serà  
Ex 1,15  –e la una havia nom Sephorà e  l’altre Suà– 16 e manà’ls: –Quant  
Ex 2,3  engrutada de pagunta, e posà dins  l’infant, e posà’l [*] riba del flum. 4  
Ex 2,6  -le-hy. 6 E obrí-la e viu  l’infant que plorava, e hach-ne mercè e 
Ex 2,7  dels hebreus. 7 E dix la sor de  l’infant: –¿Vòs que apallem una fembra  
Ex 2,7 una fembra habrea qui puscha nodrir  l’infant? 8 E ella respòs: –Vé-hy. E  
Ex 2,9  E pres-lo la fembre e nodrí  l’infant; e quant fou gran liurà’l a la  
Ex 2,10  son nom Moysès, car dix: «D’aygüe  l’he pres.» Capítol terç 11 E en aquells  
Ex 2,13  e amagà’l en la arena. 13 E isqué  l’altre die e viu II hebreus qui’s  
Ex 3,17  e us aport en terra de Canahan, de  l’heteu e amoreu [*] e aveu e gebuzeu, en 
Ex 4,7  ’n altre vegada, e fou semblant a  l’atre. 8 E dix-li: –Si no crèuhan la  
Ex 4,8  senyal, creuran la paraula de  l’altre. 9 E si no crèuhan aquests II  
Ex 4,10  jo no só bell parler de hir ne de  l’altre die ensà, pus que parles al teu  
Ex 4,11 nostro Senyor: –Qui féu la bocha de  l’hom, ni qui fabregà lo mut, ni lo sort  
Ex 5,20  a Moysès e Aron, qui staven de  l’altre part, com axiren de Farahó, 21 e  
Ex 6,9  açò als fills d’Irrael, e ells no  l’obeÿren per engoxa de l’spirit e per  
Ex 6,9  e ells no l’obeÿren per engoxa de  l’spirit e per la obra fort dura. 10 E  
Ex 7,17  Senyor sóm. Jo fariré ab la mia mà  l’aygüe del flum e tornar-s’ha l’  
Ex 7,17  l’aygüe del flum e tornar-s’ha  l’aygüe en sanch, 18 e los pexos qui són  
Ex 7,18  tots los de Egipte qui beuran  l’aygüe dels flums.” 19 E dix nostro  
Ex 7,20 havia manat, e levà sa verga e ferí  l’aygüe del flum devant Farahó e sos  
Ex 7,21  no poguéran los egipcians beura de  l’aygüe del flum, e fou sanch en tota la  
Ex 7,22  fou endureÿt lo cor de Farahó e no  l’oyí, axí com nostro Senyor los havia  
Ex 7,24  beguéssan, car no podien beura de  l’aygüe del flum, car tota era tornada  
Ex 9,6  aquesta maravella. 6 [*] e en  l’altre die moriren tots los bestiars  
Ex 9,31  no temeu Déu. 31 Encara lo li e  l’ordi perdut és, per ço car l’ordi era  
Ex 9,31  li e l’ordi perdut és, per ço car  l’ordi era vert e lo li ja floria; 32 la  
Ex 11,2  donchs, als fills de Yrrael, que  l’hom deman a son amich, e la fembra a sa 
Ex 12,2 vosaltres comensament dels mesos de  l’any, e serà primerament en los mesos de 
Ex 12,2  e serà primerament en los mesos de  l’any. 3 Parlau a la companya dels fills  
Ex 12,4  tants que hy púgan bastar a menjar  l’anyell. 5 E serà l’anyell sens màcula, 
Ex 12,5 bastar a menjar l’anyell. 5 E serà  l’anyell sens màcula, mascle, de I any.  
Ex 12,6  pendreu un cabrit. 6 E stojar- l’heu tro al Xèn die de aquest mes, e  
Ex 12,6  die de aquest mes, e sacrificar- l’ha tota la moltitut dels fills de  
Ex 12,11 bastons en vostras mans; e menjar- l’heu tost, car açò és Pascha, que vol  
Ex 12,12  fills en terra de Egipte, de  l’home entrò a la pus sotil bístia, e  
Ex 12,14  die en remembrament e selebrar- l’heu sant a nostro Senyor en vostres  
Ex 12,22  [*] e tenyiu lo lindar e la una e  l’altre post de la porta, e negú de  
Ex 13,5  donada la terra del cananeu e de  l’heteu e de l’amoreu e de l’aveu e del 
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Ex 13,5  del cananeu e de l’heteu e de  l’amoreu e de l’aveu e del gebuzeu, que  
Ex 13,5  e de l’heteu e de l’amoreu e de  l’aveu e del gebuzeu, que jurà a vostros  
Ex 13,13 nostro Senyor. 13 Lo primer fill de  l’aze rembràs per ovella, e si no’l  
Ex 13,13  -lo tot; e lo primer fill de  l’home de tos fills rembràs ab preu. 14 E 
Ex 13,14  quant ta demanarà ton fill, demà o  l’altre, e dirà: “Què és açò?”, diràs-  
Ex 13,15 terra de Egipte, del fill primer de  l’hom tro al primer fill de las bísties,  
Ex 14,21  e tornà-la en sech. E pertí’s  l’aygüe, 22 e entraren los fills d’  
Ex 14,22 era axí com a mur a la una part e a  l’altre. 23 E los egipcians qui’ls  
Ex 15,2  Déu de mon pare, e jo axelsar- l’he. 3 E nostro Senyor és axí com a baró 
Ex 15,20 Maria profatitzà, sor de Moysès, ab  l’alduf en la mà, e isquéran aprés ella  
Ex 15,25  amostrà-li un fust; e quant  l’hach mès en las aygües tornaren-sa  
Ex 16,9  9 E dix Moysès a Aron: –Digues a  l’ajustament dels fills de Yrrael:  
Ex 16,23  cuynar demà cuynau-ho vuy, e tot  l’alre stojau-ho tro al matí. 24 E  
Ex 17,12  las suas mans de la una part e de  l’altre, e las suas mans no s’abaxaren  
Ex 18,4  fuy strany en terra stranya»–, 4 e  l’altre Elièser –«Car lo Déu del meu  
Ex 18,7 e besà’l, e seludaren-sa la un a  l’altre ab paraules de pau. E quant fou  
Ex 18,13  menjassen pa devant Déu. 13 E en  l’altre jorn sech Moysès que jutjàs lo  
Ex 20,17 servent ni la serventa ni lo bou ni  l’aze, no res que ell haja. 18 E tot lo  
Ex 21,6  ’ls son senyor a Déu, e ajustar- l’ha a la porta, e a las posts foredar- 
Ex 21,13  auciure, muyra. 13 E aquell qui no  l’haurà aguaytat mas de ventura l’haurà  
Ex 21,13 no l’haurà aguaytat mas de ventura  l’haurà trobat, o Déu l’haurà aportat en 
Ex 21,13  de ventura l’haurà trobat, o Déu  l’haurà aportat en sas mans, jo li  
Ex 21,18  hòmens se barellaran e la un fér a  l’altre ab pedra o ab puny, e aquell no  
Ex 21,26  son servent o serventa e li trau  l’ull e’l ferà orp, tremetrà’l-na  
Ex 21,26  orp, tremetrà’l-na franch per  l’ull que li ha tret; 27 e si la dent li  
Ex 21,29  acostumat de ferir, d’hir o de  l’altre ensà, e han amonestat son senyor  
Ex 21,29  e han amonestat son senyor e no  l’haurà amagat e auciu hom o fembra, lo  
Ex 21,35  seu. 35 E si bou strany nafre a  l’altre e aquell mor, vendran lo bou viu  
Ex 22,17  -li lo haver segons la manera de  l’axovar que las vèrgens han acostumat de 
Ex 22,25  que li fasses fortsa, ni  l’opembràs ab usures. 26 »E si prens  
Ex 22,27  què’s dorme; si crida a mi, oyr- l’he [*]. 28 »No diràs mal de Déu ni dels 
Ex 23,5 aze arrant, amena’l [*]. 5 Si veus  l’aze d’aquell qui’t vol mal caygut en  
Ex 23,5  no te n’iràs, mas levar- l’has ab ell. 6 »E no t’abaxaràs al  
Ex 23,12  ton aze e lo fill de ta serventa e  l’estrany. 13 »Tot ço que us he dit  
Ex 23,16  »E la festa primera a la axida de  l’any, quant hauràs ajustats tots los  
Ex 23,17 los blats del camp. 17 »III vegades  l’any aperrà tot mascle devant lo Senyor  
Ex 23,28  devant tu dementre que reposeràs  l’aveu e la por al cananeu e a l’heteu e 
Ex 23,28  l’aveu e la por al cananeu e a  l’heteu e l’aveu abans que tu intres. 29 
Ex 23,28  e la por al cananeu e a l’heteu e  l’aveu abans que tu intres. 29 »Jo los  
Ex 24,6  de la part de la sanch [*], e  l’altre scampà sobre l’altar. 7 E pres  
Ex 24,6  sanch [*], e l’altre scampà sobre  l’altar. 7 E pres la carta de la  
Ex 25,11  [*] e mig d’altesa. 11 E deurar- l’has d’or bell dins e defora, e feràs  
Ex 25,12  haja en la un costat, e II, en  l’altre. 13 E feràs forrallats de fust de 
Ex 25,18  II xerubins d’or de la una e de  l’altre part de l’oracle; 19 lo un  
Ex 25,18  or de la una e de l’altre part de  l’oracle; 19 lo un xerubín serà en l’un  
Ex 25,19 l’oracle; 19 lo un xerubín serà en  l’un costat, e l’altre, a l’altre  
Ex 25,19  un xerubín serà en l’un costat, e  l’altre, a l’altre costat del  
Ex 25,19 serà en l’un costat, e l’altre, a  l’altre costat del tabernacle, 20 e obren 
Ex 25,20  20 e obren las lurs alas e cobren  l’oracle e guarden-sa la una ala a l’  
Ex 25,20  oracle e guarden-sa la una ala a  l’altre e giren las cares. Aquest és lo  
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Ex 25,32  III de la un costat e III de  l’altre; 33 ab III forats qui sían a  
Ex 25,33  anaps a manera de nou, e en  l’altre canó, sperulles e liris. Aquesta  
Ex 25,33  de VI canons que partiran devant  l’asta, 34 mas en aquell canalobre seran  
Ex 26,5  quantra baga vinguen de la una a  l’altre [*] se puguen adobar. 6 E feràs L 
Ex 26,8 serà agual la masura de la una e de  l’altre. 9 De las quals V ne ajustaràs  
Ex 26,9 ne ajustaràs ensemps a si, la una e  l’altre ajustaràs, axí com la sizena saga 
Ex 26,10  saga perquè’s puguen ajustar ab  l’altre [*]. 11 L fermays o botons de  
Ex 26,13  13 e I colzo penjarà de una part e  l’altre qui és pus en longuesa dels vels, 
Ex 26,13  dels vels, e defendrà la un e  l’altre costat del tabernacle. 14 E feràs 
Ex 26,15  »E feràs taulas qui stiguen devant  l’altar del tabernacle del fust de setim, 
Ex 26,17  ab què s’ajust la una taula ab  l’altre; en aquesta guisa totas las  
Ex 26,27  un costat del tabernacle, 27 e V a  l’altre [*], 28 e aquells qui seran mesos 
Ex 26,28 las taulas de la part de ssus tro a  l’altre. 29 E aquellas taulas deuraràs, e 
Ex 26,33  los sercles dintre en què poseràs  l’archa del testimoni, en què lo santuari 
Ex 26,34  los sants de nostro Senyor sobre  l’archa del testimoni en santo santorum,  
Ex 26,36 part d’aguiló. 36 »E feràs tenda a  l’intrant del tabernacle, de jassint e de 
Ex 27,1  27,Tit Capítol XXXII 1 »E feràs  l’altar de fust de setim, qui haurà V  
Ex 27,5 e posar-los-has sobre la ara de  l’altar, e serà la grazala enmig de l’  
Ex 27,5  altar, e serà la grazala enmig de  l’altar. 6 E feràs dos forrellats en l’  
Ex 27,6  altar. 6 E feràs dos forrellats en  l’altar, de fust de setim, los quals  
Ex 27,7  per sercles, e seran de la un e de  l’altre costat de l’altar per ell a  
Ex 27,7  de la un e de l’altre costat de  l’altar per ell a portar; 8 que no serà  
Ex 27,13  e atrestants fondaments. 13 E  l’altre amplesa qui guarda ves orient  
Ex 27,16  e altres tants fondaments. 16 E a  l’intrant del palau ferà hom tendes de XX 
Ex 28,10  noms en una e VI en altre, segons  l’orde de lur nativitat. 11 Per obra  
Ex 28,12  Yrrael [*]. 12 E [*] en la un e en  l’altre costat memorial al sobremuscle  
Ex 28,12  devant nostro Senyor sobre la un e  l’altre costat per ramembransa. 13 E  
Ex 28,14 or molt pur qui s’ajusta la una ab  l’altre [*]. 15 »E feràs lo recional del  
Ex 28,22  cadenas qui s’ajusten la una a  l’altre, d’or fort bell, 23 e II anells  
Ex 28,23  d’or que poseràs en la una e  l’altre somitat del reonal. 24 E  
Ex 28,25  als II †xerubins† en la un e  l’altre costat del sobremuscle qui guarda 
Ex 28,27  qui s’han a posar en la un e  l’altre costat del sobremuscle dejús, qui 
Ex 28,28  no’s puguen pertir la un de  l’altre. 29 E portarà Aron los noms dels  
Ex 28,43  del testimoni o quant se poseran a  l’altar per ço que aministren lo  
Ex 29,7  la mirra santa sobre la tiara, 7 e  l’oli de la unció scamparàs sobre son  
Ex 29,11  lo cap d’ell. 11 E sacrificar- l’has devant nostro Senyor, prop la porta 
Ex 29,12  la sanch del vadell e posar- l’has sobre las colones de l’altar ab  
Ex 29,12 posar-l’has sobre las colones de  l’altar ab ton dit, e l’altre sanch  
Ex 29,12  colones de l’altar ab ton dit, e  l’altre sanch scamparàs sobre lo fonament 
Ex 29,13  ells és, e oferràs encens sobre  l’eltar, 14 mas la carn del vadell e lo  
Ex 29,16  e sos fills las mans. 16 E quant  l’hauràs sacrificat, pendràs de la sua  
Ex 29,16  sanch e scampar-n’has entorn de  l’altar, 17 e aquell moltó pertiràs en  
Ex 29,18  tot lo moltó ab ancens sobre  l’altar, e oferta és de nostro Senyor e  
Ex 29,20  drets, e scamparàs la sanch sobre  l’altar entorn. 21 E quant hauràs presa  
Ex 29,21  presa de la sanch qui és sobre  l’altar e de l’oli de unció, untaràs  
Ex 29,21 la sanch qui és sobre l’altar e de  l’oli de unció, untaràs Aron e a sos  
Ex 29,25 mans d’ells e ensendràs-ho sobre  l’altar en holocaust de odor fort suau a  
Ex 29,26 que és suanat† Aron, e santificar- l’has alsat devant nostro Senyor, e serà  
Ex 29,36 per lo peccat. Cascun die denejaràs  l’altar quant segraràs la hòstia del  
Ex 29,36 la hòstia del denejament, e untar- l’has en santificació. 37 VII dies  
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Ex 29,37 santificació. 37 VII dies denejaràs  l’altar, e’l santificaràs, e serà sant  
Ex 29,38 santificat. 38 »Açò és què feràs en  l’altar: II anyells cascun die, 39 un al  
Ex 29,43  fills de Yrrael e serà santificat  l’altar en la mia glòria. 44 E  
Ex 29,44  lo tabernacle del testimoni ab  l’eltar, e Aron e sos fills per ço que  
Ex 30,3  d’ell iran devant. 3 E vestir- l’has d’or fort bell, axí la grazela d’ 
Ex 30,4 los forrellats sien mesos en ells e  l’altar sia portat. 5 E aquells  
Ex 30,6  feràs e’ls deureràs. 6 E poseràs  l’altar quantre lo vel qui és devant l’  
Ex 30,6  altar quantre lo vel qui és devant  l’archa del testimoni penjant, devant lo  
Ex 30,10  Aron sobre los corns una vegada en  l’any, en la sanch qui és oferta per lo  
Ex 30,16  sicle, [*] res no hy minvarà. 16 E  l’haver cullit dels fills de Yrrael  
Ex 30,18  son fonament per levar, e posar- l’has al tabernacle del testimoni a l’  
Ex 30,18  has al tabernacle del testimoni a  l’altar. E metràs-hi aygüe, 19 e levar  
Ex 30,20  testimoni e quant se acosteran a  l’altar per ço que ofiren en aquell  
Ex 30,26  ell lo tabernacle del testimoni e  l’archa del testament, 27 e la taula ab  
Ex 30,27  e lo canelobre e sos aÿnaments, e  l’altar de timiana, 28 e d’holocaust e  
Ex 31,8  fort bell ab los ceus vaxells, e  l’altar de timiana, 9 e de holocaust e  
Ex 32,8  fet un vadell d’or fus al foch e  l’han adorat e sacrifichat, e han dit: “O 
Ex 32,15  scritas de la una part e de  l’altre, 16 fetas de la mà de Déu, e la  
Ex 32,20 tornà’l en pólvora, e scampà’l en  l’aygüe e donà’n a beura als fills de  
Ex 32,30  us sia donada benedicció. 30 E en  l’altre die parlà Moysès al poble:  
Ex 33,2  la daré.” 2 E trematré devant tu  l’àngel per ço que git lo cananeu e  
Ex 34,20  meu serà. 20 Lo primer fill de  l’aze rembràs ab ovella, e si no deràs  
Ex 34,23 amàgan e torna lo temps. 23 »[*] de  l’any aperrà tot mascle teu devant lo  
Ex 35,15  [*], e oli a cremar, 15 e  l’altar de timiana [*] e oli de unció e  
Ex 36,10  E ajustà [*] las altres V la una a  l’altre. 11 E féu ances de jacint en la  
Ex 36,11  vora de la una cortina, en la un e  l’altre costat, e en la vora de la altre  
Ex 36,12  vinguéssan quantre si la una a  l’altre [*]. 13 E Aron féu L cercles d’  
Ex 36,17 saga per ço que’s lesacen la una a  l’altre, 18 e L civellas de aram ab què  
Ex 36,22  per ço que la una se ajustàs ab  l’altre; axí ho féu en totas las taulas  
Ex 36,24  sots cascuna taula, de la una e de  l’altre part dels angles, là on la  
Ex 36,32  32 e V a’dobar de la un a  l’altre costat del tabernacle, e foren  
Ex 36,33  mig las taulas, de la un angle a  l’altre, 34 e deurà aquells forrellats, e 
Ex 36,37  elles d’argent. 37 E féu tenda a  l’entrant del tabernacle, de jacint e de  
Ex 37,3  II anells a la un costat e II a  l’altre. 4 E féu forrellats de setim, e  
Ex 37,5  als anells qui éran al costat de  l’archa per aportar a ella. 6 E féu  
Ex 37,7  or [*], que posà a la una part e a  l’altre de l’oracle: 8 un a l’un cap e  
Ex 37,7  posà a la una part e a l’altre de  l’oracle: 8 un a l’un cap e l’altre a  
Ex 37,8  e a l’altre de l’oracle: 8 un a  l’un cap e l’altre a l’altre cap de l’ 
Ex 37,8  de l’oracle: 8 un a l’un cap e  l’altre a l’altre cap de l’oracle [*],  
Ex 37,8  8 un a l’un cap e l’altre a  l’altre cap de l’oracle [*], 9 qui  
Ex 37,8 un cap e l’altre a l’altre cap de  l’oracle [*], 9 qui stanien lurs ales e  
Ex 37,9  9 qui stanien lurs ales e cobrien  l’oracle e guardaven la un a l’altre. 10 
Ex 37,9  l’oracle e guardaven la un a  l’altre. 10 E féu taula de fust de satim, 
Ex 37,27 que los forrellats s’hi matéssan e  l’altar se pogués portar. 28 E aquells  
Ex 38,7 als sercles qui parien al costat de  l’altar; mas aquell altar no era spes mas 
Ex 38,14  L colzos, 14 de las quals havia, a  l’un costat, XV colonas de III colzos a  
Ex 38,14  costat, XV colonas de III colzos a  l’entrant del tabernacle, 15 e [*] havia  
Ex 38,18 colonas del palau d’argent, 18 e a  l’entrant d’ell féu tenda [*] de jacint  
Ex 38,24  e de vermelló e de bis. 24 Tot  l’or qui fou despès en la obra del  
Ex 38,30  30 de què hom féu los vazos a  l’intrant del tabernacle del testimoni, e 
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Ex 39,4  vores qui s’ajustacen la una a  l’altre costat dels caps, 5 [*] ab  
Ex 39,15 cadenetas qui s’ajustaven la una a  l’altre, d’or fort pur, 16 e II arpions  
Ex 39,16  anells d’or posaren en la un e en  l’altre costat del reonal, 17 per on  
Ex 39,18  e lo reonal rellessaven la un a  l’altre, 19 e éran strets al breguer  
Ex 39,38  timiama de bona odor, 38 e tenda a  l’entrant del tabernacle, 39 e altar de  
Ex 39,40  colonas ab lus vazos, 40 e tenda a  l’intrant del palau ab sas cordas [*];  
Ex 40,3  del testimoni. 3 E posaràs en ell  l’archa e lexaràs devant ella lo vel. 4 E 
Ex 40,5 canalobre starà ab sas luernas. 5 E  l’altar d’or ab què’s sacrifica l’  
Ex 40,5  l’altar d’or ab què’s sacrifica  l’encens, devant l’archa del testimoni.  
Ex 40,5  què’s sacrifica l’encens, devant  l’archa del testimoni. E posaràs la tenda 
Ex 40,5 del testimoni. E posaràs la tenda a  l’intrant del tabernacle. 6 E devant  
Ex 40,6 del tabernacle. 6 E devant aquella,  l’altar de l’holocaust. 7 Lo labis,  
Ex 40,6  6 E devant aquella, l’altar de  l’holocaust. 7 Lo labis, entre l’altar e 
Ex 40,7  de l’holocaust. 7 Lo labis, entre  l’altar e el tabernacle, e umplir-l’  
Ex 40,7  altar e el tabernacle, e umplir- l’has d’aygüe. 8 E environerà lo palau  
Ex 40,10  per ço que sia santificat, 10  l’altar de holocaust e tots sos vaxells,  
Ex 40,18  manat. 18 E posà lo testimoni en  l’archa, e mès †en terra la carreta† e l’ 
Ex 40,18  e mès †en terra la carreta† e  l’oracle dessús. 19 E quant hach mesa l’ 
Ex 40,19 oracle dessús. 19 E quant hach mesa  l’archa en lo tabernacle, penjà devant  
Ex 40,25  per orde [*]. 24 [*] 25 [*] sobre  l’encens de bonas odors, axí com Déu  
Ex 40,26  a Moysès. 26 E posà la tenda de  l’intrant del tabernacle 27 a l’altar de 
Ex 40,27  de l’intrant del tabernacle 27 a  l’altar de l’holocaust en lo vestiari  
Ex 40,27  del tabernacle 27 a l’altar de  l’holocaust en lo vestiari del testimoni, 
Ex 40,28 entre lo tabernacle del testimoni e  l’altar, omplí d’aygüe, 29 e levaren-  
Ex 40,30  o covinensa que pujassen a  l’altar, axí com havia manat nostro  
Ex 40,31  lo palau engir lo tabernacle e  l’altar, e manà la tenda a l’intrant. E  
Ex 40,31  e l’altar, e manà la tenda a  l’intrant. E quant tota la obra fou  
Lv 1,5  sanch e scamparan-la entorn de  l’altar qui és devant la porta del  
Lv 1,7  per pessas, 7 e sotsmetran a  l’altar foch bestit demunt la lenya, 8 e  
Lv 1,9  sacrificarà-ho el sacerdot sobre  l’altar en holocaust e en odor suau a  
Lv 1,11  11 e sacrificarà al costat de  l’altar qui guarda ves aguiló devant  
Lv 1,11  e la sanch d’ell scamparan sobre  l’altar los fills de Aron entorn, 12 e  
Lv 1,13  oferrà totas las ofertas sobre  l’altar en holocaust e en odor fort suau  
Lv 1,15  15 oferrà-la lo sacerdot a  l’altar, e torcerà-li lo cap al coll  
Lv 1,15  e lexen córrer la sanch sobre [*]  l’altar, 16 e la gorga e las plomas  
Lv 1,16 e la gorga e las plomas gitarà prop  l’altar, ves orient, en aquell loch en  
Lv 1,17 ab ferro ne pertirà, e sacrificar- l’ha sobra lo altar, e metrà foch a la  
Lv 2,12  dons, e [*] sían conponides sobre  l’altar en odor de suavetat. 13 »E  
Lv 2,16 oferta, axí com és del forment e de  l’oli, e de tot l’encens, car sacrifici  
Lv 2,16  del forment e de l’oli, e de tot  l’encens, car sacrifici és a nostro  
Lv 3,2  scampen la sanch entorn de  l’altar, 3 e ofiren de la degolladura del 
Lv 3,5  5 de tot açò fassa perfum sobre  l’altar, demunt la lenya, e lo foch dejús 
Lv 3,9  grex e la couha complida endret de  l’os, 10 ab los ronyons e ab lo grex qui  
Lv 3,11  11 pendran los sacerdots e posar- l’han sobre lo foch, e fer-n’han  
Lv 3,13  de Aron scampen la sanch sobre  l’altar entorn, 14 [*] e lo grex qui  
Lv 3,16  e cremar-ho-ha en foch sobre  l’altar e fer-n’ha perfum de suau odor 
Lv 3,17  pengen los lombles oferreu sobre  l’altar. 4,Tit Capítol quart 1 E parlà  
Lv 4,4 sobre lo cap de aquell e degollar- l’ha devant Déu. 5 E pendrà de la sanch  
Lv 4,7  aquella matexa sanch en lo corn de  l’altar de la timiama per fer gràcies al  
Lv 4,7  romandrà buyderà en lo fonament de  l’altar de l’holocaust en lo intrament  
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Lv 4,7  en lo fonament de l’altar de  l’holocaust en lo intrament del  
Lv 4,10  com ferà perfum dessobre  l’altar de l’holocaust. 11 E la pell e  
Lv 4,10  ferà perfum dessobre l’altar de  l’holocaust. 11 E la pell e totas carns  
Lv 4,18  aquella matexa pos en los corns de  l’altar qui és devant nostro Senyor en lo 
Lv 4,18 de la sanch git prop lo fonament de  l’altar dels holocausts, que és a la  
Lv 4,19  tot lo sèu e face’n perfum sobre  l’altar. 20 E face axí d’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 degoll aquella en lo loch de  l’holocaust. 30 E prenga lo sacerdot de  
Lv 4,30  e toch-ne los corns del altar de  l’holocaust, e lo romanent git en lo  
Lv 4,31  e perfumar-n’has sobre  l’altar en odor de suavetat a nostro  
Lv 4,34  en lo ceu dit e tinya los corns de  l’altar dels holocausts, e lo romanent  
Lv 4,35  pacifichament, e sia cremat sobre  l’altar en encens a nostro Senyor, e  
Lv 5,3 »E si algú tocharà la inmundícia de  l’home segons totas las sutzures que  
Lv 5,9  sanch de aquell per las parets de  l’altar, e ço que de la sanch sobrerà  
Lv 5,9  fassa decórrer al fonament de  l’altar, car per peccat és; 10 e l’altre 
Lv 5,10  l’altar, car per peccat és; 10 e  l’altre oferrà en holocaust axí con solen 
Lv 5,12  I plen puyn e crem-la sobre  l’altar en remembransa del qui ofer, 13 e 
Lv 6,9  a sos fills: »Aquesta és la ley de  l’holocaust: Foch cremarà en l’altar [*] 
Lv 6,9  de l’holocaust: Foch cremarà en  l’altar [*] fins al matí e lo foch serà  
Lv 6,10  lo foch e posarà aquella prop de  l’altar; 11 e puxs despullarà’s aquests  
Lv 6,11  fora de las albergades, e posar- l’ha en loch net [*]. 12 »E lo foch crem  
Lv 6,12  foch crem tostemps sobre la ara de  l’altar, lo qual nodrescha lo sacerdot  
Lv 6,13  que null temps no deu defallir en  l’altar. 14 »Aquesta és la ley del  
Lv 6,14  Aron devant lo Senyor Déu e devant  l’altar: 15 »Prenga lo sacerdot I puyn de 
Lv 6,15 sèmola, e fassa perfum d’aquell en  l’altar en remembransa de odor suau a  
Lv 6,17 [*] aquella és del Senyor. E ofiren  l’encens en lo santo santorum, e serà axí 
Lv 6,22 22 E tota la oferta serà cremada en  l’altar per lo sacerdot que del pare per  
Lv 7,2  d’aquell sia scampada entorn de  l’altar. 3 E ofiren de la couha e lo grex 
Lv 7,5  5 e fassa lo sacerdot perfum sobre  l’altar, car açò és perfum a nostro  
Lv 7,8 sacerdot qui oferrà lo sacrifici de  l’holocaust haurà la pell d’aquell, 9 e  
Lv 7,18  serà sa ofarena e no aprofitarà a  l’ofirent; e majorment qualquequal ànima  
Lv 7,30 [*]. 30 Tenint en la mà lo sèu e en  l’altre lo pits devant la porta del  
Lv 7,31  qual ne fassa del sèu perfum sobre  l’altar, e lo pits serà de Aron e de sos  
Lv 7,37 generacions sues. 37 »[*] la ley de  l’holocaust e del sacrifici per peccat e  
Lv 8,2 sos fills e ab lurs vestiduras e ab  l’untament de l’oli e I vadell per  
Lv 8,2 lurs vestiduras e ab l’untament de  l’oli e I vadell per peccat e II moltons  
Lv 8,15  -hi son dit e tený los corns de  l’altar entorn. E com l’hach santifichat 
Lv 8,15 los corns de l’altar entorn. E com  l’hach santifichat schampà la sanch en  
Lv 8,19  aquell e scampà la sanch entorn de  l’altar. 20 E l’ariet desmembrà per  
Lv 8,20  la sanch entorn de l’altar. 20 E  l’ariet desmembrà per membres, e lo cap e 
Lv 8,21  peus, e lo ariet tot ensès sobre  l’altar per ço car era holocaust de suau  
Lv 8,22  havia manat a ell. 22 E sacrifichà  l’ariet segon en consegració dels  
Lv 8,23  aquell Aron e sos fills. 23 E com  l’hach degollat Moysès, pres de la sanch  
Lv 8,24  [*] Aron: e pres de la sanch de  l’ariet qui havia degollat e tocà’l[s]  
Lv 8,24  qui havia degollat e tocà’l[s] en  l’estrem de la orella dreta e lo polzo  
Lv 8,24 dels peus, e lo romanent gità sobre  l’altar entorn. 25 E lo sèu e la coha e  
Lv 8,28 aquells e perfumà sobre lo altar de  l’holocaust per ço car era consegració e  
Lv 8,29  pits, e alsà aquell devant Déu, de  l’ariet de la consegració en part sua,  
Lv 8,30  a ell lo Senyor Déu. 30 E pres  l’ungüent de untadura e la sanch que  
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Lv 8,30  de untadura e la sanch que sobre  l’altar havia scampada, e gità-la sobre 
Lv 9,4  màcula en holocaust, 4 lo bou e  l’ariet per pacificament, e degollau  
Lv 9,7  ell. 7 E dix a Aron: –Acoste’t a  l’altar e sacrificha per ton peccat, e  
Lv 9,8  8 E mantinent Aron se acostà a  l’altar e degollà lo vadell per lo ceu  
Lv 9,9  banyà son dit, e tochà lo corn de  l’altar, e gità lo romanent al fonament  
Lv 9,10 que són per lo peccat perfumà sobre  l’altar axí com manà nostro Senyor a  
Lv 9,12 aquell, la qual ell buydà entorn de  l’altar e dessobre lo holocaust. 13 E  
Lv 9,13  en aquell, e posaren-ho sobre  l’altar e cremà-ho ab foch, 14 levats  
Lv 9,18  del matí. 18 E degollà lo bou e  l’ariet en sacrifici pacificable del  
Lv 9,18  la sanch, la qual scampà sobre  l’altar entorn. 19 E lo sèu del bou e la  
Lv 9,19  19 E lo sèu del bou e la coha de  l’ariet e los ronyons ab lo sèu e la  
Lv 9,20  los pits; e com foren cremats en  l’altar lo sèu 21 ab los pits d’aquells  
Lv 9,24 lo holocaust e lo sèu qui era sobre  l’altar. E com lo poble viu açò, loaren a 
Lv 10,12  e menjau aquell sens levat prop de  l’altar, car sant dels sants és. 13 E  
Lv 10,15  e lo pits e lo sèu qui crema en  l’altar sia elevat devant Déu, e  
Lv 12,3  3 e en lo die vuytè sia circuncís  l’infant. 4 Ella starà en la sanch de la  
Lv 12,8  la un d’ells a fer holocaust e  l’altre per peccat, e preguerà per ella  
Lv 13,3  plaga és de lebrozia, e segons  l’arbitre d’aquell serà depertit. 4 »Mas 
Lv 13,6  a ell, car ronya és, e leverà  l’home las suas vestidures, car nèdeu és. 
Lv 13,7  és. 7 »E si aprés que’l prevera  l’haurà vist [*] la lebrozia crexerà e  
Lv 13,8  tornat al prevere 8 e condempnar- l’ha per inmunde, si a ell serà vist. 9  
Lv 13,13  li cobre tota la carn, jutjar- l’ha per lebrozia nèdea per ço car tota  
Lv 13,16  vegade tornerà en blanchor e tot  l’home cobrirà, 17 concidererà ell lo  
Lv 13,17  ell lo sacerdot e triar- l’ha per munde. 18 »E la carn e la conna  
Lv 13,19  e serà sanat, 19 e en lo loch de  l’ulcus serà sicatrix blancha o sotsroja, 
Lv 13,20 blanchor, e si axí és, condempnar- l’ha per la plaga de la lebrozia qui serà 
Lv 13,23  ’s mourà, ulcus és la cicatrix, e  l’home és munde. 24 »Carn e conna que  
Lv 13,37  que és sanat e porà pronunciar que  l’home és nèdeu. 38 »Hom o fembra en lo  
Lv 13,39  mas màcula de color blancha e  l’home és munde. 40 »Hom a qui cauhen los 
Lv 13,44  de lebrozia e serà depertit de  l’arbitre del sacerdot, 45 haurà se  
Lv 14,6  de terra sobre aygüe vive, 6 e  l’altre ocell pendrà ab lo fust del cedre 
Lv 14,6  ab lo fust del cedre e la grana e  l’hisop, e tot açò banyarà en la sanch de 
Lv 14,6  e tot açò banyarà en la sanch de  l’ocell degollat. 7 E de assò salpusch  
Lv 14,8  que se’n vaja al camp. 8 »E com  l’home se levarà la vestimenta, raurà’s  
Lv 14,11  11 E com lo sacerdot purificharà  l’home, stablirà aquell e totas aquestas  
Lv 14,12  del testimoni, 12 e pendrà  l’anyell e oferrà’l per la colpa, e lo  
Lv 14,12  ’l per la colpa, e lo cister de  l’oli, e oferrà totas las coses devant  
Lv 14,13  coses devant Déu. 13 E degollarà  l’anyel allà on solen degollar la oferta  
Lv 14,14  per la colpa, e posar-ne-ha en  l’estrem de la orella dreta d’aquell que 
Lv 14,15  en la mà dreta e del peu, 15 e de  l’oli del cister metrà en la sua mà  
Lv 14,17  vegades contra lo Senyor Déu, 17 e  l’oli que romandrà en la mà buyderà sobre 
Lv 14,17 que romandrà en la mà buyderà sobre  l’estrem de la orella dreta d’aquell que 
Lv 14,19 e adonchs degollarà lo sacrifici de  l’holocaust, 20 e posarà aquell en l’  
Lv 14,20 l’holocaust, 20 e posarà aquell en  l’altar [*], e perdonerà sobre aquell lo  
Lv 14,22  dels quals sia la un per peccat e  l’altre en holocaust. 23 E ofira aquell  
Lv 14,24  per la colpa e lo sister de  l’oli, e levar-los-ha ensemps, 25 e  
Lv 14,25 -los-ha ensemps, 25 e degollarà  l’anyell e de la sanch d’aquell poserà  
Lv 14,26 peu dret. 26 E pendrà lo prevere de  l’oli del sister e posar-n’ha sobre la 
Lv 14,28  VII vegades, 28 e tochar-n’ha  l’estrem de la orella dreta d’aquell e  
Lv 14,29  per la colpa, 29 e lo romanent de  l’oli que és en la sua mà sinestre git  
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Lv 14,51  perdal viu e lo fust e la grana e  l’hisop, e en las aygües vives, e de assò 
Lv 14,52 viu e ab lo fust e ab la grana e ab  l’hisop. 53 E com haurà lexat anar lo  
Lv 15,15  qual oferrà la un per lo peccat e  l’altre en holocaust e preguerà per  
Lv 15,30 dels quals la u oferrà per peccat e  l’altre en holocaust, e preguerà lo  
Lv 16,2  devant la cuberta que cobre  l’archa per ço que no muyre, car jo  
Lv 16,8  sorts sobre cascun: un a Déu, e  l’altre a cabrit «na trematran». 9 E  
Lv 16,10 axit en sort a Déu per peccat, 10 e  l’altre cabrit, viu poserà devant Déu, e  
Lv 16,12  casa, e degoll aquell. 12 E prenga  l’encencer e umple’l de las brases de l’ 
Lv 16,12  e umple’l de las brases de  l’altar, e tenint-lo en la mà meta-hy 
Lv 16,15  qual deu spergir en la †oració† de  l’oracle. 16 E perdonerà sobre lo  
Lv 16,20  lo santuari e lo tabernacle e  l’altar, ladonchs ofira lo cabrit viu. 21 
Lv 16,21  sobre lo cap de aquell, enviar- l’ha al desert per la mà de algun hom, 22 
Lv 16,25  és per peccat serà perfumat sobre  l’altar. 26 »E aquell qui haurà lexat  
Lv 16,33 tabernacle del testimoni e’ncara a  l’altar e als sacerdots [*]. 34 »E açò  
Lv 16,34  peccats de aquells una vegada en  l’any. E ell féu axí com manà nostro  
Lv 17,4  o fore la albergade, 4 e no  l’oferrà a la porta del tabernacle per  
Lv 17,6  los sacerdots la sanch sobre  l’altar de Déu a la porta del tabernacle  
Lv 17,9  testimoni per ço que ofira a Déu,  l’home aquell serà tallat de son poble.  
Lv 17,11 e jo doné aquella a vosaltres sobre  l’altar meu a perdonar sobre vostres  
Lv 17,15  per altre bístie, axí lo nediu com  l’estrany, leverà la sua vestimenta e si  
Lv 18,5  ligs e los meus judicis que fan  l’hom viure en aquells. Yo sóm lo Senyor  
Lv 19,6  sacrifichar a ell sia menjat e’n  l’endemà, e lo que romandrà en lo die  
Lv 19,25  loables al Senyor, 25 e en  l’any quint menjareu los fruyts ajustats  
Lv 20,4 cose tendrà lo meu emperi e lexeran  l’hom aquell que haurà donat de la sua  
Lv 20,5  5 jo posaré la mia faç sobre  l’home aquell e sobre son parentat, e  
Lv 21,12  12 Ne no ischa [*] del Senyor, car  l’oli de la unció santa del Déu ceu és  
Lv 21,20  o leganyós, o si haurà desfeta en  l’ull, o si serà ronyós o serpiginós o  
Lv 21,23  vel del santuari ne no s’acost a  l’altar, per ço car màcula ha e no deu  
Lv 22,20  cabres; 20 e si haurà màcula, no  l’oferrets, car no és acceptable. 21  
Lv 22,25  en tot no fassau. 25 De la mà de  l’strany no ofirau pa al Senyor Déu  
Lv 22,30 ·n romandrà gens entrò al matí e’n  l’altre die. Jo sóm lo Senyor Déu. 31  
Lv 23,15  habitacions. 15 »E nombrareu en  l’altre die del dissapte en lo qual  
Lv 23,16  VII setmanes plenas 16 entrò a  l’altre die de la setmane cetena, ço és,  
Lv 23,19 de suavetat al Senyor. 19 E oferreu  l’anyell e lo cabrit per lo peccat, e l’ 
Lv 23,19 anyell e lo cabrit per lo peccat, e  l’anyell de l’any en oferta pacificable. 
Lv 23,19  per lo peccat, e l’anyell de  l’any en oferta pacificable. 20 E com  
Lv 23,41  d’aquell per VII dies en  l’any, per fur a tostemps en las  
Lv 24,11  home de Yrrael. 11 E com blastomàs  l’home lo nom de nostro Senyor e  
Lv 25,6 e a ta serventa e a ton logater e a  l’estrany que palegrineja ab tu, 7 e tas  
Lv 25,10  terra vostre. 10 E santifichareu  l’any Lè, e apellar-l’heu Remissió de  
Lv 25,10  l’any Lè, e apellar- l’heu Remissió de tots los habitadors de  
Lv 25,10  la terra, car aquell és jubileu;  l’home tornerà a la sua posseció, e cascú 
Lv 25,11  tornerà a la sua companya, 11 car  l’any és de perdonansa e any jubileu. E  
Lv 25,12  venema, 12 de la santifichació en  l’any jubileu, mas del camp menjareu ço  
Lv 25,13 menjareu ço que serà en ell. 13 »En  l’any jubileu retornerà tothom en las  
Lv 25,14  ton frare, mas segons lo nombre de  l’any jubileu compreràs d’ell, 15 e  
Lv 25,17  Negun de vosaltres no aflegescha a  l’altre, mas cascú de vosaltres tema son  
Lv 25,20  vosaltres direu: “Què menjarem en  l’any VIIè, si no sembram ni cullim  
Lv 25,21  la mia benedicció a vosaltres en  l’any sizè, e dar-vos-he tant de blat 
Lv 25,22  bast a III anys. 22 E sembrareu en  l’any VIIIè e menjareu del blat vell  
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Lv 25,28 lo comprador açò que compre entrò a  l’any jubileu; e en aquell, emperò, totas 
Lv 25,30  30 E si no la haurà remuda dins  l’any entrega, lo compredor posseyrà  
Lv 25,30  e no la porà rembre nelex en  l’any jubileu. 31 E si la casa serà en  
Lv 25,31 vendrà; si abans no serà remuda, en  l’any jubileu retornerà a son senyor. 32  
Lv 25,33  33 E si no las han remudes, a  l’any jubileu torneran a ells, car las  
Lv 25,39  açò ell vendrà si matex a tu, no  l’opremes axí com a catiu, 40 mas axí com 
Lv 25,40  car avidedís serà ab tu entrò en  l’any jubileu, e’ntrò en aquell obrerà  
Lv 25,50  del temps de la sua venda entrò a  l’any jubileu, e la moneda per la qual  
Lv 25,52 los anys que haurà més servit tro a  l’any jubileu, e sia-li retut lo preu  
Lv 25,54  E si per açò no’s porà rembre, en  l’any jubileu axirà ab sos infants. 55  
Lv 26,36  fugiran per lo so de la fulla de  l’arbre enaxí com si éreu encalsats ab  
Lv 27,17  per L cicles d’argent. 17 E si en  l’any jubileu secrificharà son camp, serà 
Lv 27,18  dels anys qui són romazos entrò en  l’any jubileu, e aminverà del preu. 19 E  
Lv 27,19  stimació de la moneda, e posseyr- l’ha; 20 e si no’l volrà rembre, mas que 
Lv 27,21  rembre 21 com vendran los dies de  l’any jubileu, car santifichad serà a  
Lv 27,23  e donerà lo preu aquell que  l’havia promès al Senyor, 24 e en lo  
Lv 27,24  tornerà al primer senyor que  l’havia venut e l’havia hagut en sort de 
Lv 27,24  primer senyor que l’havia venut e  l’havia hagut en sort de la sua possació. 
Lv 27,27  car de nostro Senyor són. 27 E si  l’animal és inmunde, aquell qui l’oferrà 
Lv 27,27 si l’animal és inmunde, aquell qui  l’oferrà lo rembrà segons la sua  
Ex 18,21  XXX, los altres de C, e altres de  L, e altres de X, 22 qui jutgen lo poble  
Ex 18,25  e los altres de C, e los altres de  L, e los altres de X, 26 qui jutjaven lo  
Ex 26,5  se puguen ajustar o acostar. 5  L bagues haurà la cortina en cascuna part  
Ex 26,6  [*] se puguen adobar. 6 E feràs  L sercles o anells d’or ab los quals los  
Ex 26,10  del terrat †deble†. 10 E feràs  L bagues en la vora de una saga perquè’s  
Ex 26,11  puguen ajustar ab l’altre [*]. 11  L fermays o botons de matall ab los quals  
Ex 27,12  ves ponent seran las tendas per  L colzos, e X colones e atrestants  
Ex 27,13 amplesa qui guarda ves orient haurà  L colzos, 14 en què haurà tendes de XXXX  
Ex 36,13  una a l’altre [*]. 13 E Aron féu  L cercles d’or que s’agafassen ab las  
Ex 36,17 V dejús e altres V demunt. 17 E féu  L ances en la vora [*] de la altre saga  
Ex 36,18 ’s lesacen la una a l’altre, 18 e  L civellas de aram ab què’s lessàs lo  
Ex 38,12  12 E ves ponent havia tendas de  L colzos, e X colonas de aram ab lurs  
Ex 38,13  13 e ves orient aparellà tendas de  L colzos, 14 de las quals havia, a l’un  
Lv 23,16  die de la setmane cetena, ço és,  L dies, e axí ofarreu sacrificis novells  
Lv 27,3  de XX fins en XXXX anys, donerà  L sicles d’argent a la masura del  
Lv 27,16 muigs d’ordi, la terra vendràs per  L cicles d’argent. 17 E si en l’any  
Ex 22,21  sinó sol nostro Senyor, morrà. 21  »L’estrany no’l fareu trist ni’l  
Ex 29,33  aquell qui oferrà sia santificada.  L’estrany no’n menjarà, car sants són.  
Ex Inc  IncAcí comensa lo segon libre de  la Bíblia, qui és apellat Èxodus. 1,Tit  
Ex 1,5  5 Totas las ànimas qui isquéran de  la cuxa de Jacob éran LXX. E Josep era en  
Ex 1,7  fort massa e compliren  la terra. 8 E entretant levà’s rey novell 
Ex 1,10  enamichs e combatam nós e ischa de  la terra. 11 E mès sobre ells mestres de  
Ex 1,15  a las madrinas dels habreus –e  la una havia nom Sephorà e l’altre Suà–  
Ex 1,16  -lo, e si és famella stojau- la. 17 E las madrines teméran a Déu e no  
Ex 1,22  nexerà, gitau-lo dins lo flum, e  la fembra stojau. 2,Tit Capítol sagon 1  
Ex 2,1  sagon 1 Aprés isqué un baró de  la casa de Leví, e pres muller de son  
Ex 2,5  ’s aquesta cose. 5 E devallava  la filla de Farahó per ço que’s levàs al  
Ex 2,5 las suas massipas anaven per mig de  la canal. E quant hach vista la sistella  
Ex 2,5 mig de la canal. E quant hach vista  la sistella [*], tremès-hi una de las  
Ex 2,6  e aportaren-le-hy. 6 E obrí- la e viu l’infant que plorava, e hach-  



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

467 
 

Ex 2,7  dels infants dels hebreus. 7 E dix  la sor de l’infant: –¿Vòs que apallem una 
Ex 2,8  8 E ella respòs: –Vé-hy. E anà  la massipa e apellà sa mare. 9 A la qual  
Ex 2,9  la massipa e apellà sa mare. 9 A  la qual dix la filla de Farahó: –Prin  
Ex 2,9  e apellà sa mare. 9 A la qual dix  la filla de Farahó: –Prin aquest infant e  
Ex 2,9 dar-t’he ton loguer. E pres-lo  la fembre e nodrí l’infant; e quant fou  
Ex 2,9 infant; e quant fou gran liurà’l a  la filla de Farahó, 10 e ella afià’l e  
Ex 2,11  Moysès, isqué a sos frares e viu  la aflicció d’ells. E viu un baró de  
Ex 2,12  egipcià e ocís-lo e amagà’l en  la arena. 13 E isqué l’altre die e viu II 
Ex 2,13  hebreus qui’s barellaven, e dix a  la un qui feya tort per què feria son  
Ex 2,19  de Egipte nos ha desliurades de  la mà dels pastors, e pohà aygüe ab nós e  
Ex 2,24  gemegament d’ells e rembrà’s de  la covinensa que havia feta ab Abraam e ab 
Ex 3,2  enmig de una gavarrera, e veya que  la gavarrera flamajava e no’s cremava. 3  
Ex 3,3  [*] vizió, per què no’s crema  la gavarrera.» 4 E viu nostro Senyor que  
Ex 3,4  a veura; apellà’l d’enmig de  la gavarrera e dix-li: –Moysès, Moysès!  
Ex 3,7 Déu. 7 E dix nostro Senyor: –Jo viu  la aflicció del meu poble en Egipte, e oyí 
Ex 3,7  en Egipte, e oyí lo seu crit per  la duresa de aquells qui’ls mètan en  
Ex 3,8  en terra en què corre let e mel,  la terra del cananeu e hateu e amoreu e  
Ex 3,10  ço és, los fills de Yrrael, de  la terra de Egipte. 11 E dix Moysès a  
Ex 3,17  Egipte, 17 e dix que us tragués de  la aflicció de Egipte e us aport en terra  
Ex 3,17  e amoreu [*] e aveu e gebuzeu, en  la terra en què corre let e mel.” 18 E  
Ex 3,18 en què corre let e mel.” 18 E oyran  la tua veu, e intraràs tu e los pus vells  
Ex 3,22  no axireu buyts, 22 mas demanarà  la fembra a sa veÿna e a sa hosta vaxells  
Ex 4,1  Moysès: –No’m creuran ni oyran  la mia veu, mas diran: “No t’és aparegut  
Ex 4,2  Senyor: –Què és axò que tens en  la mà? E ell respòs: –Verga. 3 E dix-li  
Ex 4,3 3 E dix-li nostro Senyor: –Gita- la en terra. E gità-la en terra e tornà  
Ex 4,3  –Gita-la en terra. E gità- la en terra e tornà serp, axí que fugia  
Ex 4,4 nostro Senyor: –Sten ta mà e pren- la per la coha. E [*] pres-la e tornà  
Ex 4,4 Senyor: –Sten ta mà e pren-la per  la coha. E [*] pres-la e tornà bastó. 5  
Ex 4,4 pren-la per la coha. E [*] pres- la e tornà bastó. 5 E dix-li: –Per ço  
Ex 4,6  6 E dix [*] nostro Senyor: –Mit  la tua mà en ton si. E quant le hy hach  
Ex 4,6  E quant le hy hach mesa, tragué- la mazella en semblansa de neu. 7 E dix:  
Ex 4,7  semblansa de neu. 7 E dix: –Met- la altre vegada al si. E mès-la-hy, e  
Ex 4,7  -la altre vegada al si. E mès- la-hy, e tragué-la’n altre vegada, e  
Ex 4,7  al si. E mès-la-hy, e tragué- la’n altre vegada, e fou semblant a l’  
Ex 4,8  atre. 8 E dix-li: –Si no crèuhan  la paraula del primer senyal, creuran la  
Ex 4,8  paraula del primer senyal, creuran  la paraula de l’altre. 9 E si no crèuhan  
Ex 4,9  aquests II senyals ni no ouen  la tua paraula, prin de la aygüe del flum  
Ex 4,9  ni no ouen la tua paraula, prin de  la aygüe del flum e scampa-la sobre  
Ex 4,9  de la aygüe del flum e scampa- la sobre terra, e tot ço que poràs del  
Ex 4,10  parles al teu servent, car só de  la pus embarassada lengüe. 11 E dix nostro 
Ex 4,11  11 E dix nostro Senyor: –Qui féu  la bocha de l’hom, ni qui fabregà lo mut, 
Ex 4,12  12 Vé, donques, e jo seré ab tu en  la tua bocha, e ensenyar-t’he què  
Ex 4,15  -li e posa las mias paraulas en  la sua bocha, e jo seré en la tua bocha e  
Ex 4,15  en la sua bocha, e jo seré en  la tua bocha e en la sua, e mostrar-vos  
Ex 4,15  e jo seré en la tua bocha e en  la sua, e mostrar-vos-he què deureu  
Ex 4,19  tots aquells són morts qui volían  la tua ànima. 20 E pres Moysès sa muller e 
Ex 4,20 tornà-sse’n en Egipte, e portava  la verga de Déu en la mà. 21 E dix-li  
Ex 4,20  e portava la verga de Déu en  la mà. 21 E dix-li nostro Senyor: –Vé e  
Ex 4,24  fill primer.” 24 E com ell fos en  la carrera [*], acorrech-li nostro  
Ex 4,26 que hach dit «Spos de peccats», per  la sircuncizió. 27 E dix nostro Senyor a  
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Ex 5,5 seus: –Veus que molt és lo poble de  la terra. Veus que la companya és  
Ex 5,5  és lo poble de la terra. Veus que  la companya és crescuda, e quant més irà  
Ex 5,9  9 Opremeu-los a obrar, e cumplen  la lur obre per ço que no enténgan en  
Ex 5,12  12 E fou scampat lo poble per tota  la terra de Egipte a cullir pallas. 13 E  
Ex 5,14  [*] e dèyan: –Per què no compliu  la masura de las teulas vuy e ayir axí com 
Ex 5,21  ço que vosaltres haveu fet pudir  la olor e la pudor nostra devant Farahó e  
Ex 5,21 vosaltres haveu fet pudir la olor e  la pudor nostra devant Farahó e sos  
Ex 6,4 fiu ab ells covinensa que’ls donàs  la terra de Canahan, terra de lur  
Ex 6,5  los apremían, e remembrà’m de  la mia covinensa. 6 E per ço digues als  
Ex 6,8  8 e metré-us en terra sobre  la qual laví la mia mà per ço que la donàs 
Ex 6,8  -us en terra sobre la qual laví  la mia mà per ço que la donàs a Abraam e a 
Ex 6,8  la qual laví la mia mà per ço que  la donàs a Abraam e a Ysach e a Jacob, e  
Ex 6,8 Abraam e a Ysach e a Jacob, e dar- la-us-he a posseyr, car jo sóm  
Ex 6,9  per engoxa de l’spirit e per  la obra fort dura. 10 E parlà nostro  
Ex 6,18  e Efron e Oziel. E los anys de  la vida de Cahat foren CXXXIII anys. 19  
Ex 6,26  que tregués los fills de Yrrael de  la terra de Egipte per lurs companyes. 27  
Ex 7,4 de Egipte. 4 E no us oyran, e matré  la mia mà sobre Egipte, e manaré ma host e 
Ex 7,5 Yrrael, per grans juýs, 5 [*] stesa  la mia mà sobre Egipte, e trauré los fills 
Ex 7,9  a Aron: “Prin ta verga e gita- la devant Farahó”, e tornar-s’ha serp.  
Ex 7,10 Senyor los havia manat, e gità Aron  la verga devant Farahó e sos servents, e  
Ex 7,12  vergas e tornaren-se drachs, mas  la verga de Aron devorà los drachs d’  
Ex 7,15  aygües, i tu staràs devant ell a  la riba del flum, e portaràs en ta mà la  
Ex 7,15  riba del flum, e portaràs en ta mà  la verga qui’s tornà drach, 16 e diràs- 
Ex 7,17 sabreu que Senyor sóm. Jo fariré ab  la mia mà l’aygüe del flum e tornar-s’ 
Ex 7,19  s’han sanch.” E sia sanch en tota  la terra de Egipte, axí en los vaxells de  
Ex 7,21 aygüe del flum, e fou sanch en tota  la terra de Egipte. 22 E féran tot axí los 
Ex 8,5  a Moysès: –[*] Stin ta verga ab  la tua mà sobre los flums e sobre los rius 
Ex 8,5 bassas, e amena granotas sobre tota  la terra de Egipte. 6 E Aron stès sa mà  
Ex 8,6  las granotas e cobriren tota  la terra de Egipte. 7 E féran-ho axí los 
Ex 8,7  e amanaren granotas sobre tota  la terra de Egipte. 8 E apellà Farahó  
Ex 8,10  respòs: –Demà. E ell dix: –Segons  la tua paraula feré, per ço que sàpies que 
Ex 8,12  e cridà Moysès a nostro Senyor per  la promesa de las granotas que havia feta  
Ex 8,13  13 E féu nostro Senyor segons  la paraula de Moysès, e moriren las  
Ex 8,14 -las en grans torrents, e podriren  la terra. 15 E viu Farahó que donat los  
Ex 8,16 e digues-li: “Stin ta verga e fir  la pols de la terra, e haurà moscallons en 
Ex 8,16 li: “Stin ta verga e fir la pols de  la terra, e haurà moscallons en tota la  
Ex 8,16  terra, e haurà moscallons en tota  la tera de Egipte.” 17 E féran-ho axí;  
Ex 8,17  17 E féran-ho axí; stès Aron  la verga que tenia en la mà, e ferí la  
Ex 8,17  stès Aron la verga que tenia en  la mà, e ferí la pols de la terra, e foren 
Ex 8,17 la verga que tenia en la mà, e ferí  la pols de la terra, e foren fets los  
Ex 8,17  tenia en la mà, e ferí la pols de  la terra, e foren fets los moscallons en  
Ex 8,17  las donas e en las bísties, e tota  la pols de la terra fou tornada en  
Ex 8,17 e en las bísties, e tota la pols de  la terra fou tornada en moscallons per  
Ex 8,17  fou tornada en moscallons per tota  la terra de Egipte. 18 E los encantadors  
Ex 8,22  22 E feré aquell die maravellas en  la terra de Jassen en què és lo meu poble, 
Ex 8,22  que jo sóm Senyor enmig de  la terra; 23 e posaré depertiment entre lo 
Ex 8,24  24 [*] e vénch mosca fort gran en  la casa de Farahó e en sos servents e’n  
Ex 8,24  Farahó e en sos servents e’n tota  la terra de Egipte, e fou complida la  
Ex 8,24  la terra de Egipte, e fou complida  la terra de tot linatge de moscas. 25 E  
Ex 8,31  nostro Senyor. 31 E ell féu segons  la sua paraula, e tolch las moscas de  
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Ex 9,3 sacrifich. 2 E si no ho vols fer, 3  la mia mà serà sobre los teus camps, e  
Ex 9,9  -hu [*] devant Farahó, 9 e sia  la pols sobre tota la terra de Egipte, e  
Ex 9,9  Farahó, 9 e sia la pols sobre tota  la terra de Egipte, e los hòmens i las  
Ex 9,9  e sían vergades las gents en tota  la terra de Egipte. 10 E prenguéran cendra 
Ex 9,10  cendra del foch e scamparen- la quantre Farahó, e scampà-la Moysès al 
Ex 9,10  -la quantre Farahó, e scampà- la Moysès al cel, e foren fetas nafres e  
Ex 9,11  las nafres que havían ells e tota  la terra de Egipte. 12 E endureý nostro  
Ex 9,14 n’hi ha negú semblant a mi en tota  la terra. 15 Ara stendré la mia mà e jo  
Ex 9,15 mi en tota la terra. 15 Ara stendré  la mia mà e jo fariré tu e ton poble ab  
Ex 9,15  poble ab pastilència, e parireu de  la terra, 16 car per ço t’he posat, que  
Ex 9,16  ço t’he posat, que mostre en tu  la mia fortalesa e lo meu nom sia comptat  
Ex 9,16  e lo meu nom sia comptat en tota  la terra. 17 ¿Encara retens mon poble e no 
Ex 9,19  defora [*], sobre los quals caurà  la pedra, tots morran.” 20 E aquell qui  
Ex 9,20  20 E aquell qui tembrà Déu o  la paraula de Déu féu fugir los seus  
Ex 9,21  Farahó, 21 e aquell qui menyspresà  la paraula de nostro Senyor Déu lexà tots  
Ex 9,22 E dix nostro Senyor a Moysès: –Stin  la tua mà al cel per ço que vinga pedra en 
Ex 9,23  de Egipte [*]. 23 E stès Moysès  la mà al cel, e nostro Senyor Déu donà  
Ex 9,23  Déu donà trons e lamps e pedre en  la terra de Egipte, e féu ploura nostro  
Ex 9,25 e foch queya ensemps [*], 25 e ferí  la pedra [*] tot ço que trobà en los  
Ex 9,26  e herbas e arbres, 26 e [*] tochà  la pedra en terra de Jassen a on éran los  
Ex 9,28  que céssan los lamps e los trons e  la pedra, e lexar-vos-he. Vuymés no m’ 
Ex 9,29 29 E dix Moysès: –Quant jo axiré de  la ciutat, stendré mas mans a nostro  
Ex 9,29  Senyor e cessaran los trons e  la pedra per ço que sàpies que la terra de 
Ex 9,29  e la pedra per ço que sàpies que  la terra de Déu és, 30 car jo sé que tu ni 
Ex 9,32 ordi era vert e lo li ja floria; 32  la tosella e lo forment no han mal, car  
Ex 9,33  éran. 33 E isqué Moysès [*] de  la ciutat e stès las mans a nostro Senyor, 
Ex 9,33  Senyor, e cessaren los trons e  la pedra, d’aquí avant no hy ploch sobre  
Ex 9,33  d’aquí avant no hy ploch sobre  la terra. 34 [*] e la pluja e los trons  
Ex 9,34  hy ploch sobre la terra. 34 [*] e  la pluja e los trons cessaren, e cresqué  
Ex 10,4  anar, jo amanaré demà legostas en  la tua terra 5 que cobriran tota la terra, 
Ex 10,5 en la tua terra 5 que cobriran tota  la terra, que res no aparega, mas que  
Ex 10,5  aparega, mas que destroesca ço que  la pedre no destruý, e reuran tos los  
Ex 10,11  demanes. E sempre fóran gitats de  la cara de Farahó. 12 E dix nostro Senyor  
Ex 10,12  Senyor a Moysès: –Sten ta mà sobre  la terra de Egipte, e vindran lagostas, e  
Ex 10,12  tota herba que sia romasa en  la terra de Egipte. 13 E stès Moysès la  
Ex 10,13  terra de Egipte. 13 E stès Moysès  la verga sobre la terra de Egipte, e  
Ex 10,13  13 E stès Moysès la verga sobre  la terra de Egipte, e nostro Senyor manà  
Ex 10,13  e al matí lo vent cremant atelà  la terra de Egipte ab las lagostas que hy  
Ex 10,14  aportà, 14 qui pujaren sobre tota  la terra de Egipte [*], que may aytals  
Ex 10,15  fóran ni seran, 15 e cobriren tota  la terra, e guastaren-ho tot; e fou  
Ex 10,15  -ho tot; e fou destroÿda tota  la herba de la terra e los fruyts dels  
Ex 10,15  e fou destroÿda tota la herba de  la terra e los fruyts dels arbres qui éran 
Ex 10,15  dels arbres qui éran romasos de  la pedre, axí que res [*] no hy romàs en  
Ex 10,19  de ponent, e gità las lagostas en  la Mar Roja, axí que no’n romàs neguna en 
Ex 10,19 Roja, axí que no’n romàs neguna en  la terra de Egipte. 20 E endureý nostro  
Ex 10,21  dix nostro Senyor a Moysès: –Estén  la tua mà al cel, e sían tenebres sobre la 
Ex 10,21  mà al cel, e sían tenebres sobre  la terra de Egipte axí que’s palpen. 22 E 
Ex 10,22 axí que’s palpen. 22 E stès Moysès  la sua mà al cel, e fóran fetas tenebres  
Ex 10,22 cel, e fóran fetas tenebres en tota  la terra de Egipte, axí que per III dies  
Ex 10,28  mi. Guarde’t que vuymés no veges  la mia cara, que en aquell die que a mi  
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Ex 10,29  com has parlat. No veuré de vuymés  la tua cara. 11,Tit Capítol XV 1 E dix  
Ex 11,2  que l’hom deman a son amich, e  la fembra a sa veÿna, vaxells de argent e  
Ex 11,5  primer fill de Farahó qui seu en  la sua cadira, tro al primer fill de la  
Ex 11,5  sua cadira, tro al primer fill de  la sua sirventa qui és en la mola, e tots  
Ex 11,5  fill de la sua sirventa qui és en  la mola, e tots los primers fills del  
Ex 11,6  del bestiar. 6 E serà gran crit en  la terra de Egipte que may no n’hi hach  
Ex 11,7 ne no ledrerà cha, d’hom tro sus a  la bístia, per ço que sapiau com per grans 
Ex 12,3  en los mesos de l’any. 3 Parlau a  la companya dels fills de Yrrael e dieu- 
Ex 12,4 per ventura no hy basten aquells de  la casa a menjar lo anyell, pendran son  
Ex 12,6  mes, e sacrificar-l’ha tota  la moltitut dels fills de Yrrael al  
Ex 12,7 de Yrrael al vespre. 7 E pendran de  la sua sanch, e posar-n’han sobre las  
Ex 12,9 peus e ab los budells menjareu, mas  la bocha no li trenchareu. 10 E no’n  
Ex 12,12 nostro Senyor”. 12 »E passaré sobre  la terra de Egipte [*], e feriré tots los  
Ex 12,12 terra de Egipte, de l’home entrò a  la pus sotil bístia, e faré judicis en  
Ex 12,13  de Egipte, que jo sóm Senyor. 13 E  la sanch serà a vosaltres senyal [*], e  
Ex 12,13  qui us destroescha quant feriré  la terra de Egipte. 14 E haureu aquest die 
Ex 12,17  menjar. 17 [*] e aquell die trauré  la host de Egipte, e guardareu aquest die  
Ex 12,19  vostres casas; qui menjarà levat,  la sua ànima perrà de la casa de Yrrael,  
Ex 12,19  levat, la sua ànima perrà de  la casa de Yrrael, axí de los stranys com  
Ex 12,19  com dels privats naturals de  la terra. 20 Res de levat no menjareu, en  
Ex 12,22 Pascha. 22 [*] e tenyiu lo lindar e  la una e l’altre post de la porta, e negú 
Ex 12,22  lindar e la una e l’altre post de  la porta, e negú de vosaltres no axirà  
Ex 12,22  e negú de vosaltres no axirà fora  la porta de casa tro al matí, 23 car  
Ex 12,23 e ferirà los egipcians; e com veurà  la sanch sobre lo lindar e’n las posts de 
Ex 12,23  e’n las posts de ella, passarà  la porta e no lexarà lo feridor entrar en  
Ex 12,24 guardareu aquesta paraula qui és en  la lig, a tu e a tos fills per tostemps.  
Ex 12,25  tostemps. 25 E quant intrareu en  la terra que nostro Senyor vos donarà, axí 
Ex 12,29  Senyor a Moysès e Aron. 29 E a  la mija nit tots los primers fills en  
Ex 12,29  primer fill de Farahó qui seya en  la sua cadira, fins al primer fill de la  
Ex 12,29  sua cadira, fins al primer fill de  la cativa qui era en lo càrcer, e tots los 
Ex 12,30 de nits, e tots sos servents e tota  la terra de Egipte, e fou fet gran crit en 
Ex 12,33  cuytava’ls que isqués lo poble de  la terra yvàs, car deya: «Tots morim!» 34  
Ex 12,34  que hy hagués levat, e ligaren- la en lurs mantells e posaven-la sobre  
Ex 12,34  -la en lurs mantells e posaven- la sobre lo musclo. 35 E féran los fills  
Ex 12,39  molt e massa. 39 E comolguéran  la farina que havían portada passada de  
Ex 12,39 de Egipte, e féran pans alizos sots  la cendra, car no’ls podien fer levats,  
Ex 12,41  aquell matex die isqué tota  la host de nostro Senyor de Egipte. 42 E  
Ex 12,43 Senyor a Moysès e Aron: –Aquesta és  la religió de Pascha: »No’n menjarà [*]  
Ex 12,47  ne trencharàs lo seu os. 47 »Tota  la companya dels fills de Yrrael farà açò. 
Ex 12,48 E si negun palegrí vol passar e fer  la Pascha de nostro Senyor, primerament  
Ex 12,48  adonchs salebrar-ho-ha segons  la costuma, e serà axí com natural de la  
Ex 12,48  costuma, e serà axí com natural de  la terra; e si no és circuncís, no’n  
Ex 12,51  Senyor los fills de Yrrael de  la terra de Egipte ab la sua fort mà per  
Ex 12,51  de Yrrael de la terra de Egipte ab  la sua fort mà per lurs companyes. 13,Tit  
Ex 13,2  los primers fills que han uberta  la vulva en los fills d’Irrael, axí de  
Ex 13,3  die en què isqués de Egipte e de  la casa de servitut, en què nostro Senyor  
Ex 13,5  5 Quant Déu vos haurà donada  la terra del cananeu e de l’heteu e de l’ 
Ex 13,11  com nostro Senyor te haurà mès en  la terra del cananeu, axí com jurà a tu e  
Ex 13,11  com jurà a tu e a tos pares, e com  la t’haurà donada, 12 depertiràs la  
Ex 13,12  la t’haurà donada, 12 depertiràs  la volataria a nostro Senyor i ço que serà 
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Ex 13,14  tragué nostro Senyor de Egipte, de  la casa de servitut. 15 Quant Faraó hach  
Ex 13,17 lexat lo poble, amanà’ls Moysès de  la terra dels filisteus qui és prop, car  
Ex 13,18 Egipte; 18 mas amanà’ls entorn per  la via del dessert qui és prop la Mar  
Ex 13,18  per la via del dessert qui és prop  la Mar Roja. E los fills d’Irrael pujaren 
Ex 13,18  fills d’Irrael pujaren armats de  la terra de Egipte. 19 E aportà Moysès los 
Ex 13,20  en Aram, en las darreras parts de  la solea. 21 E nostro Senyor anave’ls  
Ex 13,21  Senyor anave’ls devant a mostrar  la via, de die en columpna de núvol e de  
Ex 13,21  de foch, per ço que fos capdell de  la lur via. 22 E may no’ls fallí la  
Ex 13,22  la lur via. 22 E may no’ls fallí  la columpna de núvol de die, e de nit en  
Ex 14,2  que s’entórnan albergar dellà  la regió de Firoch, qui és entre Magelalum 
Ex 14,2 de Firoch, qui és entre Magelalum e  la mar, quantre Belsafon. Devant ell  
Ex 14,2  ell posareu las albergades sobre  la mar. 3 Car Farahó dirà dels fills de  
Ex 14,3  “Costrets són en lo desert e  la mar los ha enclozos.” 4 E jo endureyré  
Ex 14,6  Yrrael que no’ns servís? 6 E pres  la sua carreta e tot lo seu poble ab si, 7 
Ex 14,7  de Egipte, e los caps de tota  la host. 8 E endureý nostro Senyor lo cor  
Ex 14,9  de Egipte, trobaren-los prop de  la mar; e tota la cavallaria e los carros  
Ex 14,9  -los prop de la mar; e tota  la cavallaria e los carros de Farahó e  
Ex 14,9  e los carros de Farahó e tota  la host era en Opiroch, quantre Belsafon.  
Ex 14,12  de Egipte? 12 ¿No és aquesta  la paraula que parlàvem a tu en Egipte, e  
Ex 14,16  que se’n vagen, 16 e tu leva  la tua verga e sten la tua mà sobre la mar 
Ex 14,16  16 e tu leva la tua verga e sten  la tua mà sobre la mar e pertex-la, per  
Ex 14,16 la tua verga e sten la tua mà sobre  la mar e pertex-la, per ço que vagen los 
Ex 14,16  la tua mà sobre la mar e pertex- la, per ço que vagen los fills d’Irrael  
Ex 14,20  e las albergades d’Irrael, e era  la lum scura e inluminava la nit axí que  
Ex 14,20  e era la lum scura e inluminava  la nit axí que no’s podien acostar los  
Ex 14,20  uns als altres per tot lo temps de  la nit. 21 E quant hach stès Moysès la mà  
Ex 14,21 la nit. 21 E quant hach stès Moysès  la mà sobre la mar, depertí-la nostro  
Ex 14,21  quant hach stès Moysès la mà sobre  la mar, depertí-la nostro Senyor e féu  
Ex 14,21  la mà sobre la mar, depertí- la nostro Senyor e féu gran vent cremant  
Ex 14,21 Senyor e féu gran vent cremant tota  la nit, e tornà-la en sech. E pertí’s  
Ex 14,21 vent cremant tota la nit, e tornà- la en sech. E pertí’s l’aygüe, 22 e  
Ex 14,22  los fills d’Irrael per mig de  la mar secha, que la aygüe era axí com a  
Ex 14,22 Irrael per mig de la mar secha, que  la aygüe era axí com a mur a la una part e 
Ex 14,22  que la aygüe era axí com a mur a  la una part e a l’altre. 23 E los  
Ex 14,23 entraren aprés ells, [*] per mig de  la mar. 24 E era ja vengut lo matí, e  
Ex 14,24  una columpna de foch [*], e ocís  la host d’ells, 25 e girà las rodes de  
Ex 14,26 E dix nostro Senyor a Moysès: –Sten  la tua mà sobre la mar per ço que tórnan  
Ex 14,26  a Moysès: –Sten la tua mà sobre  la mar per ço que tórnan las aygües  
Ex 14,27  27 E quant hach stesa Moysès  la mà quantre la mar, tornà al primer  
Ex 14,27  hach stesa Moysès la mà quantre  la mar, tornà al primer loch, e mentre los 
Ex 14,28 las carretas e los cavallers e tota  la host de Farahó que éran intrats en la  
Ex 14,28  host de Farahó que éran intrats en  la mar, que I d’ells no’n romàs. 29 E  
Ex 14,29  fills de Yrrael anaven per mig de  la mar en sech, e las aygües era quax mur  
Ex 14,29  sech, e las aygües era quax mur a  la part dreta e a la sinestra. 30 E  
Ex 14,29  era quax mur a la part dreta e a  la sinestra. 30 E desliurà’ls nostro  
Ex 14,30  30 E desliurà’ls nostro Senyor de  la mà dels egipcians aquell die, 31 e  
Ex 14,31  31 e víran los de Egipte morts a  la riba de la mar e la gran plaga que  
Ex 14,31  los de Egipte morts a la riba de  la mar e la gran plaga que havia Déu feta  
Ex 14,31  Egipte morts a la riba de la mar e  la gran plaga que havia Déu feta quantre  
Ex 15,1 fet; lo cavall e lo pujador gità en  la mar. 2 La mia fortalesa e la mia laor  
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Ex 15,2  en la mar. 2 La mia fortalesa e  la mia laor és nostro Senyor, e és fet a  
Ex 15,4  4 Los carros de Farahó e  la sua host gità en la mar, e los  
Ex 15,4  de Farahó e la sua host gità en  la mar, e los prínceps són triats e són- 
Ex 15,4  triats e són-se aginollats en  la mar Roja. 5 Los abís los han cuberts e  
Ex 15,6  me fassa gran en fortalesa;  la tua mà, Senyor, farex lo enamich, 7 e  
Ex 15,7  Senyor, farex lo enamich, 7 e en  la moltitut de la tua glòria deposist los 
Ex 15,7  lo enamich, 7 e en la moltitut de  la tua glòria deposist los meus enamichs. 
Ex 15,7  los meus enamichs. Trematist  la tua ira qui’ls deguastà axí com  
Ex 15,8  fóran ajustades en spirit de  la tua fortalesa, e stech la ona del flum, 
Ex 15,8 spirit de la tua fortalesa, e stech  la ona del flum, e ajustaren-sa los abís 
Ex 15,8  e ajustaren-sa los abís enmig de  la mar. 9 E dix lo enamich: «†Per si per  
Ex 15,9  complida, e trauré mon cultell,  la mia ànima los auciurà.» 10 E lo teu  
Ex 15,10  10 E lo teu spirit bufà en  la mar e cobrí-los; pesants foren com a  
Ex 15,12  maravellas. 12 Has stesa ta mà e  la terra ha’ls deguastats. 13 Tu fores  
Ex 15,13 poble que remist, e portist-lo en  la tua fortalesa en lo teu sant  
Ex 15,17  dintre i’ls plantaràs al munt de  la tua haretat, en lo teu ferm statge en  
Ex 15,19  carros e ab sos cavallers entrà en  la mar [*], e los fills d’Irrael anaren  
Ex 15,19  d’Irrael anaren per sech enmig de  la mar. 20 E aprés Maria profatitzà, sor  
Ex 15,20  sor de Moysès, ab l’alduf en  la mà, e isquéran aprés ella [*] ab  
Ex 15,21  lo cavall e lo pujador gità en  la mar. 22 E aprés pertiren de la Mar Roja 
Ex 15,22  en la mar. 22 E aprés pertiren de  la Mar Roja e axiren al desert de Suris. E 
Ex 15,26  e allí lo asajà 26 e dix: –Si ous  la veu del Senyor, Déu teu, e fas devant  
Ex 15,26  manaments [*], no amanaré sobre tu  la langor que posí en Egipte, car jo sóm  
Ex 16,1  las aygües. 16,Tit  1 [*] e vench  la moltitut dels fills d’Irrael al desert 
Ex 16,3  –Nós volguérem ésser morts per  la mà de nostro Senyor en la terra de  
Ex 16,3 morts per la mà de nostro Senyor en  la terra de Egipte, quant sèyam sobre las  
Ex 16,3  loch del desert, perquè ocies tota  la moltitut ab fam? 4 E dix nostro Senyor  
Ex 16,4  I die, per ço que’ls asaig si han  la mia lig o no, 5 e al VIèn die cúllan- 
Ex 16,7 terra de Egipte, 7 e al matí veureu  la glòria de nostro Senyor. Quant nós,  
Ex 16,10  10 E com parlàs Aron a tota  la companya dels fills de Yrrael,  
Ex 16,10 de Yrrael, reguardaren al desert, e  la glòria de nostro Senyor aparech en una  
Ex 16,14  las tendas. 14 E quant hach cubert  la cara de la terra, aparech manut quax  
Ex 16,14  14 E quant hach cubert la cara de  la terra, aparech manut quax [*], en  
Ex 16,14  [*], en semblansa de gelada sobre  la terra. 15 E quant ho haguéran vist los  
Ex 16,16  Senyor a menjar. 16 Aquesta és  la paraula que manà nostro Senyor: Culla  
Ex 16,28  volen guardar los meus manaments e  la mia lig? 29 E dix Moysès al poble:  
Ex 16,32  mel. 32 E dix Moysès: –Aquesta és  la paraula que manà nostro Senyor: “Umpliu 
Ex 16,33 Aron: –Prin un vaxell e met-hi de  la magna aytant com ne pot pendre una  
Ex 16,34  nostro Senyor a Moysès. E posà- la Aron al tabernacle stojada. 35 E los  
Ex 16,35  per XXXX anys tro que vinguéran en  la terra bona per star, e de aquest menjar 
Ex 17,1  Ex 17,Tit Capítol XXII 1 Tota  la moltitut dels fills de Yrrael anaren al 
Ex 17,1  de Sím per lurs statges, segons  la paraula de nostro Senyor, [*]  
Ex 17,5 e pren ab tu los fills de Yrrael, e  la verga ab què ferist lo flum porta en ta 
Ex 17,6 6 car jo’t mostraré allí devant tu  la pedra de Horep, e feriràs sobre la  
Ex 17,6  la pedra de Horep, e feriràs sobre  la pedra e axirà’n aygüe que beurà lo  
Ex 17,7  nom de aquell loch «Temptació» per  la baralla dels fills d’Irrael, per ço  
Ex 17,9  quantre Amalech demà, e jo seré a  la sima del munt e hauré la verga de Déu  
Ex 17,9  jo seré a la sima del munt e hauré  la verga de Déu en la mia mà. 10 E féu  
Ex 17,9 del munt e hauré la verga de Déu en  la mia mà. 10 E féu Josuè axí com a ell  
Ex 17,10  E Moysès e Aron [*] pujaren sobre  la sima del munt. 11 E quant Moysès levava 
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Ex 17,12  e prenguéran una pedra e posaren- la sots ell en què’s sech. Aron e Hur  
Ex 17,12  e Hur sostenían las suas mans de  la una part e de l’altre, e las suas mans 
Ex 17,14 orellas de Josuè, car jo destroviré  la mamòria de Amalech dejús lo cel. 15 E  
Ex 17,16  nom «Mon axelsant», e dix: 16 –Car  la mà de nostro Senyor e la batalla de Déu 
Ex 17,16  16 –Car la mà de nostro Senyor e  la batalla de Déu serà quantre Amalech per 
Ex 18,3  havia lexada, 3 e II fills seus,  la un dels quals havia nom Gersan –e dix  
Ex 18,7  [*] e besà’l, e seludaren-sa  la un a l’altre ab paraules de pau. E  
Ex 18,7  de pau. E quant fou intrat en  la tenda, 8 comptà Moysès a son sogre tot  
Ex 18,8 e tot lo treball que li sdevench en  la carrera, e que nostro Senyor los havia  
Ex 18,9 Yrrael, per ço car lo havia tret de  la mà dels egipcians, 10 e dix: –Beneÿt  
Ex 18,10  nostro Senyor qui us desliurà de  la mà de Farahó e qui us desliurà de la mà 
Ex 18,10  mà de Farahó e qui us desliurà de  la mà dels egipcians lo seu poble. 11 Ara  
Ex 18,20  al poble ço de què ell se clama, i  la costum de honrar, e la carrera per on  
Ex 18,20  se clama, i la costum de honrar, e  la carrera per on deven anar, e la obre  
Ex 18,20  e la carrera per on deven anar, e  la obre que fassen. 21 Donchs, tria de tot 
Ex 18,27  ’n anar Getró, son sogre, [*] en  la sua terra. 19,Tit Capítol XXIIII 1 E al 
Ex 19,1 tercer mes quant fou axit Yrrael de  la terra de Egipte [*] venguéran al deser  
Ex 19,2  e aquí fichà Yrrael sas tendas de  la regió del munt. 3 E Moysès pujà a Déu,  
Ex 19,3 ’l al munt e dix-li: –Açò diràs a  la casa de Jacob e denuncieràs als fills  
Ex 19,5  i us he a mi prezos. 5 Si oÿu  la mia veu e guardau la mia covinensa,  
Ex 19,5  5 Si oÿu la mia veu e guardau  la mia covinensa, sereu mon poble, car mia 
Ex 19,5  sereu mon poble, car mia és tota  la terra, 6 e vosaltres sereu a mi regne  
Ex 20,2  ’t traguí de terra de Egipte, de  la casa de servitut. 3 »No hauràs déus  
Ex 20,4  coses qui són en las aygües sots  la terra, 5 ne las adoreràs ni las colràs. 
Ex 20,5  ton Déu fort, celós, qui conexaré  la iniquitat dels pares en los fills en la 
Ex 20,5  dels pares en los fills en  la terça e quarta generació de aquells qui 
Ex 20,10  ni ton servent ni ta serventa ni  la tua bístie ni strany qui sia dins tas  
Ex 20,11  VI dies féu nostro Senyor lo cel e  la terra e la mar e ço qui és en ells, e  
Ex 20,11  nostro Senyor lo cel e la terra e  la mar e ço qui és en ells, e posà en lo  
Ex 20,12  mare per ço que vischas molt sobre  la terra que nostro Senyor ta derà. 13 »No 
Ex 20,17  falç testimoni. 17 »No cobejaràs  la case de ton proÿsme [*], ni lo servent  
Ex 20,17  ton proÿsme [*], ni lo servent ni  la serventa ni lo bou ni l’aze, no res  
Ex 20,20  vench per ço que us provàs e que  la temor sua fos en vosaltres e no  
Ex 20,21  poble luny, e Moysès acostà’s en  la calija on era nostro Senyor. 22 E dix  
Ex 20,26  per graus al meu altar, per ço que  la tua legesa no sia manifestament vista.” 
Ex 21,3  3 Ab aytal vestidura n’ischa ab  la qual entrà; e si ha muller, la muller  
Ex 21,3  ab la qual entrà; e si ha muller,  la muller axirà ensemps. 4 E si nostro  
Ex 21,4  muller e li parirà fills e fillas,  la fembra e los fills seran de son senyor, 
Ex 21,6  senyor a Déu, e ajustar-l’ha a  la porta, e a las posts foredar-li-ha  
Ex 21,6  e a las posts foredar-li-ha  la una orella ab una alena, e serà-li  
Ex 21,8  senyor a qui serà liurada, lexar- la-ha, mas no haurà poder que la vena a  
Ex 21,8  -la-ha, mas no haurà poder que  la vena a strany poble si la menyspresa. 9 
Ex 21,8 poder que la vena a strany poble si  la menyspresa. 9 E si la sposa a son  
Ex 21,9  poble si la menyspresa. 9 E si  la sposa a son poble, fer-li-ha segons 
Ex 21,9  a son poble, fer-li-ha segons  la costuma d’ells; 10 e si’n pren altre, 
Ex 21,10 si’n pren altre, ferà las nossas a  la massipa e no li negarà sos vestits ni  
Ex 21,18  18 »E si II hòmens se barellaran e  la un fér a l’altre ab pedra o ab puny, e 
Ex 21,19  que lo ferit hauria fetas e  la obra que en aquell temps hauria feta.  
Ex 21,22  de dan com lo marit †e manera† de  la fembra e los àrbitres jutgeran. 23 E si 
Ex 21,27  per l’ull que li ha tret; 27 e si  la dent li arrancha a son servent o  
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Ex 21,33 E si negú obre sija o cisterna e no  la cobre e hy chau bou o aze, 34 lo senyor 
Ex 21,34  hy chau bou o aze, 34 lo senyor de  la sija o sisterna retrà lo preu de las  
Ex 22,1  1 E si negú furta bou o ovella e  la auciu o la ven, V bous pagarà per I, e  
Ex 22,1  furta bou o ovella e la auciu o  la ven, V bous pagarà per I, e IIII  
Ex 22,5  e hy lexa son bestiar que pastur  la cose stranya, tot ço que †menys† val en 
Ex 22,8  retrà. 8 Si s’amaga, lo senyor de  la case ajustar-s’ha a ells e jurerà  
Ex 22,11  entre ells que no serà en sa mà  la cose de son proÿsme, e rebrà lo senyor  
Ex 22,16  ella, dar li ha axovar e pendrà- la per muller. 17 E si lo pare de la verja 
Ex 22,17 -la per muller. 17 E si lo pare de  la verja no la hy vol dar, retrà-li lo  
Ex 22,17  17 E si lo pare de la verja no  la hy vol dar, retrà-li lo haver segons  
Ex 22,17 vol dar, retrà-li lo haver segons  la manera de l’axovar que las vèrgens han 
Ex 22,24  a mi e jo oyré lur crit, 24 e  la mia fortsa desdenyar-s’ha e faré-  
Ex 22,26  ans que lo sol se colch ret- la-hy, 27 car aquell és sol lo vestir de 
Ex 22,31 bèsties hagen menjades, mas gitar- la-heu als cans. 23,Tit Capítol XXVIII 1 
Ex 23,1  rebràs veu de monsónega ni untaràs  la mà per ço que digues fals testimoni per 
Ex 23,11  tos blats, 11 e al VII any  la lexaràs reposar per ço que mengen los  
Ex 23,11 bísties del camp. E axí hu feràs en  la vinya e al teu olivar. 12 »VI dies  
Ex 23,15  any ma fareu festa. 15 »Guardareu  la festa del pa alís; [*] axí com vos maní 
Ex 23,16  E no aparràs devant mi buyt. 16 »E  la festa del mes de la tua obra primera  
Ex 23,16  mi buyt. 16 »E la festa del mes de  la tua obra primera que salveràs al camp.  
Ex 23,16  primera que salveràs al camp. »E  la festa primera a la axida de l’any,  
Ex 23,16  al camp. »E la festa primera a  la axida de l’any, quant hauràs ajustats  
Ex 23,18  sacrifici, ne romandrà lo grex de  la tua festa tro al matí. 19 E las  
Ex 23,19  19 E las promíssias dels blats de  la tua casa porteràs en casa del Senyor  
Ex 23,28 tu dementre que reposeràs l’aveu e  la por al cananeu e a l’heteu e l’aveu  
Ex 23,29  devant de cara de I any per ço que  la terra no sia deserta e las bísties  
Ex 23,30  [*] tro que sies crescut e tingues  la terra. 31 »E posaré tos térmans de la  
Ex 23,31  terra. 31 »E posaré tos térmans de  la Mar Roja entrò a la mar dels felisteus, 
Ex 23,31  tos térmans de la Mar Roja entrò a  la mar dels felisteus, e del desert entrò  
Ex 23,31  en vostras mans los habitadors de  la terra e los cessaré devant vosaltres.  
Ex 23,33 ab lurs déus; 33 ni no habitaran en  la tua terra, que per ventura no’t fassen 
Ex 23,33  mi si tu serviràs als lurs déus,  la qual cose ta seria gran scàndol. 24,Tit 
Ex 24,6  6 E Moysès pres †las ventrades† de  la part de la sanch [*], e l’altre scampà 
Ex 24,6  pres †las ventrades† de la part de  la sanch [*], e l’altre scampà sobre l’  
Ex 24,7  scampà sobre l’altar. 7 E pres  la carta de la covinensa e legí-la  
Ex 24,7  l’altar. 7 E pres la carta de  la covinensa e legí-la devant tot lo  
Ex 24,7  la carta de la covinensa e legí- la devant tot lo poble, e ells diguéran:  
Ex 24,8  e serem obedients a ell. 8 E pres  la sanch e scampà-la sobre lo poble e  
Ex 24,8 a ell. 8 E pres la sanch e scampà- la sobre lo poble e dix: –Aquesta és la  
Ex 24,8  sobre lo poble e dix: –Aquesta és  la sanch de la covinensa que féu Déu ab  
Ex 24,8  e dix: –Aquesta és la sanch de  la covinensa que féu Déu ab vosaltres  
Ex 24,11 partits dels fills de Yrrael, e mès  la sua mà e veeren Déu e menjaren e  
Ex 24,12  allà, e daré’t taulas de pedre e  la ley e los manaments que he scrits per  
Ex 24,14  e si neguna carela hi ha, aduyts- la a ell. 15 E quant fou pujat Moysès,  
Ex 24,16  cobrí lo munt una nuu, 16 e stech  la glòria del Senyor sobre Sinaý, e cobrí  
Ex 24,16  del Senyor sobre Sinaý, e cobrí’l  la nuu VI dies, e al VIIèn die apellà’l  
Ex 24,16 e al VIIèn die apellà’l del mig de  la calija. 17 E era la ballesa de la  
Ex 24,17  ’l del mig de la calija. 17 E era  la ballesa de la glòria de nostro Senyor  
Ex 24,17  la calija. 17 E era la ballesa de  la glòria de nostro Senyor casi foch  
Ex 25,12 posar-los-has en IIII angles de  la archa: II sercles haja en la un costat, 
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Ex 25,12  de la archa: II sercles haja en  la un costat, e II, en l’altre. 13 E  
Ex 25,14  los forats qui seran al costat de  la archa perquè sia portada en aquells, 15 
Ex 25,18  18 E feràs II xerubins d’or de  la una e de l’altre part de l’oracle; 19 
Ex 25,20  e cobren l’oracle e guarden-sa  la una ala a l’altre e giren las cares.  
Ex 25,22  de II xerubins qui seran sobre  la archa del testimoni, de totas coses que 
Ex 25,24 d’alt I colzo e mig, 24 e deurar- la-has ab or molt pur. E feràs entorn de 
Ex 25,27 en ells per ço que hom puga aportar  la taula. 28 E aquells forrellats feràs  
Ex 25,28  -los-has d’or per portar  la taula. 29 E aparellaràs [*] encensers e 
Ex 25,30  de or pur. 30 E posaràs sobre  la taula pans [*] devant mi tostemps. 31  
Ex 25,32  canons axiran dels costats, III de  la un costat e III de l’altre; 33 ab III  
Ex 25,33  sperulles e liris. Aquesta serà  la obra de VI canons que partiran devant  
Ex 25,35  qui ensemps VI són, prosseynt de  la una brancha. 36 E las sperulles e los  
Ex 26,1  tenyda, veriades e obre de agulla  la faràs. 2 La longuesa de una cortina  
Ex 26,5 ajustar o acostar. 5 L bagues haurà  la cortina en cascuna part així fermades  
Ex 26,5  que baga quantra baga vinguen de  la una a l’altre [*] se puguen adobar. 6  
Ex 26,8 terrat del tabernacle 8 de longuesa  la una saga †obra† haurà XXX colzades, e  
Ex 26,8  e d’ample IIII; e serà agual  la masura de la una e de l’altre. 9 De  
Ex 26,8  IIII; e serà agual la masura de  la una e de l’altre. 9 De las quals V ne  
Ex 26,9  quals V ne ajustaràs ensemps a si,  la una e l’altre ajustaràs, axí com la  
Ex 26,9  una e l’altre ajustaràs, axí com  la sizena saga en lo front del terrat  
Ex 26,10  †deble†. 10 E feràs L bagues en  la vora de una saga perquè’s puguen  
Ex 26,12  són aperallats al terrat, ço és,  la un vel qui és pus ample, de la mitat d’ 
Ex 26,12  és, la un vel qui és pus ample, de  la mitat d’ell cobriràs lo derrer cap del 
Ex 26,13  en longuesa dels vels, e defendrà  la un e l’altre costat del tabernacle. 14 
Ex 26,17  colzada e mija. 17 E al costat de  la taula II encastadures sían fetas ab què 
Ex 26,17  sían fetas ab què s’ajust  la una taula ab l’altre; en aquesta guisa 
Ex 26,28  matex nombre per mig las taulas de  la part de ssus tro a l’altre. 29 E  
Ex 26,35  35 e taula sobre lo vel e quantre  la taula lo canalobre [*], car la taula  
Ex 26,35  la taula lo canalobre [*], car  la taula starà de la part d’aguiló. 36 »E 
Ex 26,35  [*], car la taula starà de  la part d’aguiló. 36 »E feràs tenda a l’ 
Ex 27,3  dejús d’ell calderas per rebre  la cendra, e tesores e †lo cors† a  
Ex 27,5  aram, 5 e posar-los-has sobre  la ara de l’altar, e serà la grazala  
Ex 27,5  sobre la ara de l’altar, e serà  la grazala enmig de l’altar. 6 E feràs  
Ex 27,7  -los per sercles, e seran de  la un e de l’altre costat de l’altar per 
Ex 27,12  ab lurs entretalladures. 12 En  la amplesa del palau qui guarda ves ponent 
Ex 27,21  del testimoni. E ligaran- la Aron e sos fills que ella crem tro al  
Ex 27,21  nostro Senyor. E serà perdurable  la honor per las succecions dels fills d’ 
Ex 28,7  ben ordonada. 7 Haurà II vores en  la un ajustades en los altres costats de  
Ex 28,8  en u. 8 E aquella texidura e tota  la verietat de la obre serà d’or e de  
Ex 28,8  texidura e tota la verietat de  la obre serà d’or e de jacint e de porpre 
Ex 28,12  fills de Yrrael [*]. 12 E [*] en  la un e en l’altre costat memorial al  
Ex 28,12 lus noms devant nostro Senyor sobre  la un e l’altre costat per ramembransa.  
Ex 28,14  d’or molt pur qui s’ajusta  la una ab l’altre [*]. 15 »E feràs lo  
Ex 28,15  ab obra texida e polida, segons  la texidura del sobremuscle, d’or e de  
Ex 28,17 -hi-has IIII ordes de pedras. En  la primera orde haurà pedres qui han nom  
Ex 28,18  sardis e stopaci e maragde; 18 en  la sagona haurà carvoncle e safir e  
Ex 28,19  carvoncle e safir e jaspis; 19 en  la terça haurà ligírius e àgates e  
Ex 28,20  ligírius e àgates e amatist; 20 en  la quarta haurà crisòlitus e oniquinus e  
Ex 28,22  lo recional cadenas qui s’ajusten  la una a l’altre, d’or fort bell, 23 e  
Ex 28,23 23 e II anells d’or que poseràs en  la una e l’altre somitat del reonal. 24 E 
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Ex 28,25  cadenas als II †xerubins† en  la un e l’altre costat del sobremuscle  
Ex 28,26 guarda lo reonal. 26 [*] qui són de  la regió del sobremuscle e sguarden  
Ex 28,27 altres anells qui s’han a posar en  la un e l’altre costat del sobremuscle  
Ex 28,27  dejús, qui guarda quantre  la cara de la juntura deval, qui’s  
Ex 28,27  qui guarda quantre la cara de  la juntura deval, qui’s púschan adobar  
Ex 28,28  ab sos anells del sobremuscle ab  la sàvena de jacint, per ço que la juntura 
Ex 28,28  ab la sàvena de jacint, per ço que  la juntura afegida al reonal del  
Ex 28,28 del sobremuscle no’s puguen pertir  la un de l’altre. 29 E portarà Aron los  
Ex 28,32  32 e haurà enmig de açò cabets, e  la vora entorn serà texida, axí com serà  
Ex 28,34  34 axí que lo senyal sia d’or e  la magrane [*]. 35 E feràs vestir Aron en  
Ex 28,37  ab sàvana de jacint e serà [*]  la mitra 38 al front del bisbe, e aportarà 
Ex 28,38 al front del bisbe, e aportarà Aron  la iniquitat de aquells qui oferran e  
Ex 28,38  de Yrrael en tots sos dons. E serà  la làmina tostemps en son front per ço que 
Ex 28,39  a nostro Senyor. 39 »E strenyaràs  la gonella de bis, e feràs tiara de bis, e 
Ex 28,42  bregués de li per ço que cobren  la carn de las lurs legesas, dels ronyons  
Ex 28,43  e perdurable serà a Aron e a  la sua sament aprés d’ell. 29,Tit Capítol 
Ex 29,4  4 E Aron e sos fills ajustaràs a  la porta del tabernacle del testimoni; e  
Ex 29,6 ho-has ab lo braguer; 6 e poseràs  la tiara en son cap e la mirra santa sobre 
Ex 29,6  6 e poseràs la tiara en son cap e  la mirra santa sobre la tiara, 7 e l’oli  
Ex 29,6  en son cap e la mirra santa sobre  la tiara, 7 e l’oli de la unció scamparàs 
Ex 29,7 santa sobre la tiara, 7 e l’oli de  la unció scamparàs sobre son cap, e en  
Ex 29,11 -l’has devant nostro Senyor, prop  la porta del tabernacle del testimoni. 12  
Ex 29,12  del testimoni. 12 E pendràs  la sanch del vadell e posar-l’has sobre 
Ex 29,14  encens sobre l’eltar, 14 mas  la carn del vadell e lo cuyro e los fems  
Ex 29,16  l’hauràs sacrificat, pendràs de  la sua sanch e scampar-n’has entorn de  
Ex 29,20  E sacrificharàs-lo, e pendràs de  la sua sanch e posar-n’has a [*] la  
Ex 29,20 la sua sanch e posar-n’has a [*]  la orella dreta de Aron e de sos fills, e  
Ex 29,20 mans e dels peus drets, e scamparàs  la sanch sobre l’altar entorn. 21 E quant 
Ex 29,21  entorn. 21 E quant hauràs presa de  la sanch qui és sobre l’altar e de l’oli 
Ex 29,22  22 pendràs lo grex del moltó e  la coha e lo sèu qui cobre los budells, e  
Ex 29,22  e lo sèu qui cobre los budells, e  la ret del fetge e II ronyons, e lo grex  
Ex 29,29  oféran a nostro Senyor. 29 »E de  la vestidura santa que userà Aron hauran  
Ex 29,31 santuari. 31 »E pendràs lo moltó de  la consegració e couràs la carn d’ell en  
Ex 29,31 lo moltó de la consegració e couràs  la carn d’ell en loch sant, 32 e menjar- 
Ex 29,33  ço que’m plàcia lo sacrifici, e  la mà de aquell qui oferrà sia  
Ex 29,34  car sants són. 34 E si roman de  la carn segrada ni del pa tro al matí,  
Ex 29,36  denejaràs l’altar quant segraràs  la hòstia del denejament, e untar-l’has 
Ex 29,40  un al matí, altre al vespre, 40 e  la desena part de una fogassa untada ab  
Ex 29,40  untada ab oli que haja masura  la quarta part de aquella [*], 41 e un  
Ex 29,41  un anyell oferràs al vespre segons  la costuma de la oferta del matí e segons  
Ex 29,41  al vespre segons la costuma de  la oferta del matí e segons ço que diem,  
Ex 29,43  e serà santificat l’altar en  la mia glòria. 44 E santificaré lo  
Ex 30,1  XXXV 1 »E feràs altar a sacrificar  la timiama, dels fusts de setim, 2 qui  
Ex 30,3  -l’has d’or fort bell, axí  la grazela d’ell com las parts entorn e  
Ex 30,4  engir 4 e II anells d’or sots  la corona per cascun costat per ço que los 
Ex 30,10  los corns una vegada en l’any, en  la sanch qui és oferta per lo peccat, e  
Ex 30,12  e dix: 12 –Quant hauràs aportada  la suma dels fills de Yrrael, segons lo  
Ex 30,13  darà tot aquell qui passa lo nom:  la meytat de I sicle [*] ha XX malles; la  
Ex 30,13 meytat de I sicle [*] ha XX malles;  la meytat del sicle serà oferta a nostro  
Ex 30,15 derà preu. 15 Lo rich no ajustarà a  la meytat del sicle, [*] res no hy  
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Ex 30,21  Ley perdurable serà a ells e a  la lur sament per successions. 22 E parlà  
Ex 30,23  a Moysès 23 e dix: –Pren odors de  la mirra primera e triada D cicles, de  
Ex 30,23  e triada D cicles, de canyella  la mitat, ço és, CCL sicles, de canyella  
Ex 30,27  e l’archa del testament, 27 e  la taula ab sos vaxells, e lo canelobre e  
Ex 30,32  no serà untada de aquell; segons  la sua composició no’n fereu altre, car  
Ex 31,7  a tu he manat: 7 lo tabernacle de  la covinensa e la archa del testimoni e lo 
Ex 31,7  7 lo tabernacle de la covinensa e  la archa del testimoni e lo feristol qui  
Ex 31,8  los vaxells del tabernacle, 8 e  la taula e sos vaxells, e lo canalobre  
Ex 31,14  morrà, qui ferà en ell obre parirà  la sua ànima del ceu poble. 15 VI dies  
Ex 31,17  car en VI dies féu Déu lo cel e  la terra e lo setèn die cessà de la obre.” 
Ex 31,17  e la terra e lo setèn die cessà de  la obre.” 18 E donà nostro Senyor a  
Ex 32,1  a Moysès, qui’ns ha trets de  la terra de Egipte. 2 E dix-los Aron:  
Ex 32,5 e cridà en alta veu e dix: –Gran és  la festa de nostro Senyor. 6 E ells  
Ex 32,8  Egipte, 8 e tost sa són pertits de  la carrera que tu’ls mostrist, e han fet  
Ex 32,10 poble és de dur cap; 10 lexe’m que  la mia fortsa sa irescha quantre ells e  
Ex 32,11  Déu e deya: –Senyor, per què yrexs  la tua fortsa quantre lo teu poble que  
Ex 32,12 ·ls ociessas en los munts [*]. Posa  la tua ira e apaga’t sobre la iniquitat  
Ex 32,12  Posa la tua ira e apaga’t sobre  la iniquitat del teu poble, 13 e remembre  
Ex 32,13  matex e diguist: “Jo multiplicharé  la tua sament axí com las stelas del cel,  
Ex 32,13  terra de què he parlat daré a  la vostra sament e possayreu-la  
Ex 32,13  a la vostra sament e possayreu- la tostemps.” 14 E fou apagat nostro  
Ex 32,15  II taulas de testimoni scritas de  la una part e de l’altre, 16 fetas de la  
Ex 32,16 una part e de l’altre, 16 fetas de  la mà de Déu, e la scriptura de Déu era  
Ex 32,16  altre, 16 fetas de la mà de Déu, e  la scriptura de Déu era entretellada en  
Ex 32,19  ’s fort, e gità las taulas de  la mà e trencà-las al peu del munt. 20 E 
Ex 32,25  ’l despullat Aron, car no sabia  la horresa, e havia’l stablit nuu entre  
Ex 32,26  nuu entre los enamichs; 26 stech a  la porta de las albergades e dix: –Si negú 
Ex 32,27  “Pos lo baró lo cultell sobre  la cuxa, e anau [*] per mig las  
Ex 32,28 28 E féran los fills de Leví segons  la paraula de Moysès, e moriren en aquell  
Ex 32,34  aquest peccat d’ells al die de  la venjansa. 35 E ferí nostro Senyor Déu  
Ex 33,1 que treguist de terra de Egipte, en  la terra que juré a Abraam e Isach e Jacob 
Ex 33,1  Abraam e Isach e Jacob e diguí: “A  la tua sament la daré.” 2 E trematré  
Ex 33,1  e Jacob e diguí: “A la tua sament  la daré.” 2 E trematré devant tu l’àngel  
Ex 33,3  gebuzeu devant tu, 3 e intreràs en  la terra a on corre let e mel, car jo no  
Ex 33,3  per ventura jo no’l destroýs en  la carrera. 4 E oyí lo poble aquesta  
Ex 33,7  del munt de Horep. 7 E Moysès stès  la sua tenda luny, fora las albergades, e  
Ex 33,7  qui havia neguna querela axia a  la tenda [*]. 8 [*] e levave’s tot lo  
Ex 33,8  ’s tot lo poble e stava cascú a  la porta de son papelló, e guardaven lo  
Ex 33,8  lo dos de Moysès tro que intràs a  la tenda de la covinensa. 9 [*] e  
Ex 33,8 Moysès tro que intràs a la tenda de  la covinensa. 9 [*] e devallava una  
Ex 33,9  una columpna de nuu, e stava a  la porta de la tenda, a parlava Déu ab  
Ex 33,9  de nuu, e stava a la porta de  la tenda, a parlava Déu ab Moysès. 10 E  
Ex 33,10 ab Moysès. 10 E vèyan-ho tots que  la columpna stava a la porta de la tenda,  
Ex 33,10  -ho tots que la columpna stava a  la porta de la tenda, e aoraven per las  
Ex 33,10 que la columpna stava a la porta de  la tenda, e aoraven per las portas de lurs 
Ex 33,11  de Nuu, infant, no’s partia de  la tenda. 12 E dix Moysès a nostro Senyor: 
Ex 33,13 trobada gràcia devant tu, mostre’m  la tua cara per ço que sàpia que trop  
Ex 33,16  glorificats de tots los pobles de  la terra? 17 E dix nostro Senyor a Moysès: 
Ex 33,20  20 E puxs dix: –No poràs veura  la mia cara, car no la veurà hom vivent.  
Ex 33,20 –No poràs veura la mia cara, car no  la veurà hom vivent. 21 E puxes dix: –Tu  
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Ex 33,21  –Tu has parlat ab mi. Stà sobre  la pedra, 22 e quant passarà la mia  
Ex 33,22  sobre la pedra, 22 e quant passarà  la mia glòria, posar-t’he al forat de  
Ex 33,22  glòria, posar-t’he al forat de  la pedra e defendré’t ab la mia mà dreta  
Ex 33,22  forat de la pedra e defendré’t ab  la mia mà dreta tro que sia passat, 23 e  
Ex 33,23  tro que sia passat, 23 e levaré  la mia mà e veuràs las mias spatles, mas  
Ex 33,23  mà e veuràs las mias spatles, mas  la mia cara veura no la poràs. 34,Tit  
Ex 33,23  spatles, mas la mia cara veura no  la poràs. 34,Tit Capítol XXXX 1 »Despuys  
Ex 34,5 quant nostro Senyor fou devallat ab  la nuu, stech Moysès [*] e apellà l[o]  
Ex 34,7  dels pares als fills [*] entrò a  la terça [*] generació. 8 E cuytà’s  
Ex 34,10  que may no foren vists sobre  la terra ne en negunes gents, per ço que  
Ex 34,10  veja lo poble enmig de qui tu est  la obra del Senyor temorosa que jo faré.  
Ex 34,18  déus fuzos en foch. 18 »Guardaràs  la festa dels pans alizos; per VII dies  
Ex 34,19  messas [*]. 19 »Tot ço que obra  la vulva del linatge masculí serà meu; de  
Ex 34,22  ma feràs en las promíssias de  la tua messa de forment, e la festa com  
Ex 34,22  de la tua messa de forment, e  la festa com totas coses sa amàgan e torna 
Ex 34,24  los teus térmans negú no aguaytarà  la tua terra, e mentre que tu pugeràs  
Ex 34,25  25 »[*] sacrificaràs sobre lavat  la sanch de la mia hòstia; no romandrà al  
Ex 34,25  sobre lavat la sanch de  la mia hòstia; no romandrà al matí dels  
Ex 34,25 romandrà al matí dels sacrificis de  la festa de Pascha. 26 »Las promíssias  
Ex 34,26  26 »Las promíssias dels blats de  la terra oferràs a la casa de Senyor Déu  
Ex 34,26  dels blats de la terra oferràs a  la casa de Senyor Déu teu. »No couràs  
Ex 34,29  taulas de testimoni e no sabia que  la sua cara fos cornuda per la companya de 
Ex 34,29  que la sua cara fos cornuda per  la companya de la paraula de Déu. 30 E  
Ex 34,29 cara fos cornuda per la companya de  la paraula de Déu. 30 E vaéran Aron e los  
Ex 34,30  30 E vaéran Aron e los de Yrrael  la cara de Moysès cornuda, teméran de  
Ex 34,35  ço que li era manat, 35 e vèyan  la cara de Moysès quant axia que era  
Ex 35,1  XXXXI 1 E quant fou ajustada tota  la companya dels fills de Yrrael, dix-  
Ex 35,4  dissapte.” 4 E dix Moysès a tota  la companya dels fills de Yrrael: –Aquesta 
Ex 35,4  dels fills de Yrrael: –Aquesta és  la paraula que manà nostro Senyor: 5  
Ex 35,15 e timiama de coses ben olents [*] a  la porta de la tenda, 16 altar de  
Ex 35,15  coses ben olents [*] a la porta de  la tenda, 16 altar de holocaust e grazala  
Ex 35,17  del palau, colones [*], e tenda a  la porta del vestiari, 18 [*] 19 e vestits 
Ex 35,20 a mi de sacerdoci.” 20 E isqué tota  la moltitut dels fills de Yrrael devant  
Ex 35,21  promíssias a nostro Senyor a fer  la obra de la tenda del testimoni [*]. 22  
Ex 35,21  a nostro Senyor a fer la obra de  la tenda del testimoni [*]. 22 E los  
Ex 36,2  aquells qui de grat havían ofert a  la obre a fer, 3 liurà’ls tots los dons  
Ex 36,3  E com ells stiguéssan tot die en  la obre, [*] al matí oferiren tots los  
Ex 36,6  ne fembre al sentuari no oferís en  la obre. E axí cessaren de oferir dons 7  
Ex 36,8  tots los savis de cor, a complir  la obre del tabernacle, X cortines de bis  
Ex 36,10  10 E ajustà [*] las altres V  la una a l’altre. 11 E féu ances de  
Ex 36,11  altre. 11 E féu ances de jacint en  la vora de la una cortina, en la un e l’  
Ex 36,11 E féu ances de jacint en la vora de  la una cortina, en la un e l’altre  
Ex 36,11  en la vora de la una cortina, en  la un e l’altre costat, e en la vora de  
Ex 36,11  en la un e l’altre costat, e en  la vora de la altre cortina axí matex, 12  
Ex 36,11  e l’altre costat, e en la vora de  la altre cortina axí matex, 12 per ço que  
Ex 36,12 que las ances vinguéssan quantre si  la una a l’altre [*]. 13 E Aron féu L  
Ex 36,17  V demunt. 17 E féu L ances en  la vora [*] de la altre saga per ço que’s 
Ex 36,17  17 E féu L ances en la vora [*] de  la altre saga per ço que’s lesacen la una 
Ex 36,17 la altre saga per ço que’s lesacen  la una a l’altre, 18 e L civellas de aram 
Ex 36,21  taulas [*] de fust de setim; 21 e  la una taula havia X colzos de lonch, e de 
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Ex 36,22  en cascuna taula per ço que  la una se ajustàs ab l’altre; axí ho féu  
Ex 36,24  vazos havia sots cascuna taula, de  la una e de l’altre part dels angles, là  
Ex 36,24 de l’altre part dels angles, là on  la encastadura dels costats sa termanava  
Ex 36,27  part del tabernacle qui guarda a  la mar, féu VI taulas 28 e II vazos per  
Ex 36,31  de setim, V a tenir las taulas de  la un costat del tabernacle, 32 e V a  
Ex 36,32  del tabernacle, 32 e V a’dobar de  la un a l’altre costat del tabernacle, e  
Ex 36,32  aquests altres V forrellats ves  la part de ponent quantre la mar. 33 E féu 
Ex 36,32  ves la part de ponent quantre  la mar. 33 E féu un altre forrellat qui  
Ex 36,33  qui vingués per mig las taulas, de  la un angle a l’altre, 34 e deurà aquells 
Ex 37,3 or per sos IIII angles, II anells a  la un costat e II a l’altre. 4 E féu  
Ex 37,7 e II xerubins d’or [*], que posà a  la una part e a l’altre de l’oracle: 8  
Ex 37,9  e cobrien l’oracle e guardaven  la un a l’altre. 10 E féu taula de fust  
Ex 37,11  alt I colzo e mig, 11 e environà- la de or fort bell, e féu-li làbit d’or 
Ex 37,13  en IIII angles per cascun peu de  la taula 14 quantre la corona, e mès en  
Ex 37,14  cascun peu de la taula 14 quantre  la corona, e mès en aquella forrellats per 
Ex 37,14  en aquella forrellats per ço que  la taula se pogués portar, 15 e féu en  
Ex 37,16  16 e vaxells de diversos usos de  la taula, anaps e tasses d’or pur fort  
Ex 37,21  són ensemps VI arbres qui éran de  la un forrellat. 22 E las sparullas e los  
Ex 37,27 d’or engir, e II anells d’or sots  la corona per cascun costat per ço que los 
Ex 38,8 spills e las fembras qui vetlaven a  la porta del tabernacle. 9 E féu palau  
Ex 38,10 colones e totas las entelladuras de  la obra era d’argent. 11 E ves aguiló  
Ex 38,18  de lonch e d’alt V colzos, segons  la masura que havían totas las tendas del  
Ex 38,19  19 E las colonas foren IIII a  la intrada, ab basses de aram, e los caps  
Ex 38,24 bis. 24 Tot l’or qui fou despès en  la obra del santuari qui fou ofert als  
Ex 38,24  XXVIIII besants e DCCXXX sicles a  la masura del santuari. 25 E fou ofert de  
Ex 38,26  hom féu los vazos del santuari e  la entrada a on penja lo vel. 27 E los  
Ex 38,31  vazos del palau axí entorn com a  la intrada, e los forrellats del  
Ex 39,4  4 e dues vores qui s’ajustacen  la una a l’altre costat dels caps, 5 [*]  
Ex 39,8  E féu reonal de obra polida segons  la obra del sobremusclo, d’or e de jacint 
Ex 39,10  en ell IIII órdens de gemes. En  la primera orde havia sardis e stopaci e  
Ex 39,11  sardis e stopaci e maragde; 11 en  la segona, carvoncle e sefir e jaspis; 12  
Ex 39,12  carvoncle e sefir e jaspis; 12 en  la terça, ligírius e àgates e amatist; 13  
Ex 39,13  e àgates e amatist; 13 e en  la quarta, crisòlitus e oniquinus e  
Ex 39,15  reonal cadenetas qui s’ajustaven  la una a l’altre, d’or fort pur, 16 e II 
Ex 39,16  emperò los anells d’or posaren en  la un e en l’altre costat del reonal, 17  
Ex 39,18 sobremuscle e lo reonal rellessaven  la un a l’altre, 19 e éran strets al  
Ex 39,23  que posaren entre las magranas en  la darrera part de la gonella engir 24  
Ex 39,23  las magranas en la darrera part de  la gonella engir 24 dels senys d’or e la  
Ex 39,24 gonella engir 24 dels senys d’or e  la magrana de què anava lo bisbe ornat  
Ex 39,30 de nostro Senyor»; 30 strenyéran ab  la mitre ab sàvena de jacint, axí com manà 
Ex 39,31 manà Déu a Moysès. 31 E fon acabada  la obra del tabernacle e del terrat del  
Ex 39,32 lo tabernacle e lo cobriment e tota  la obra, e los anells e las taulas [*] e  
Ex 39,33  e las taulas [*] e los vazos, 33 e  la cuberta de pells [*] de jacint, 34 e  
Ex 39,43 Déu. 43 E quant Moysès viu que tota  la obra era acabada, beneý’ls. 40,Tit  
Ex 40,4  devant ella lo vel. 4 E posaràs  la taula [*] sobre ella [*]. Lo canalobre  
Ex 40,5  l’archa del testimoni. E posaràs  la tenda a l’intrant del tabernacle. 6 E  
Ex 40,8  aygüe. 8 E environerà lo palau de  la tenda e sa intrada. 9 »E pendràs oli de 
Ex 40,13  per ço que’m servèschan e  la lur unció profit en lur sacerdoci  
Ex 40,18  en l’archa, e mès †en terra  la carreta† e l’oracle dessús. 19 E quant 
Ex 40,20  lo manament de Déu. 20 E posà  la taula en lo tabernacle del testimoni  
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Ex 40,22  al tabernacle del testimoni a  la una part de la taula, ves migdie, 23 e  
Ex 40,22  del testimoni a la una part de  la taula, ves migdie, 23 e alongà ses  
Ex 40,26 Déu havia manat a Moysès. 26 E posà  la tenda de l’intrant del tabernacle 27 a 
Ex 40,31  lo tabernacle e l’altar, e manà  la tenda a l’intrant. E quant tota la  
Ex 40,31 la tenda a l’intrant. E quant tota  la obra fou acabada e lo tabernacle del  
Ex 40,32  nuu lo tabernacle del testimoni, e  la glòria de nostro Senyor Déu complí lo  
Ex 40,33 E no podia intrar Moysès dintre per  la nuu qui hu cobria tot, e la magestat de 
Ex 40,33  per la nuu qui hu cobria tot, e  la magestat de nostro Senyor Déu qui hy  
Ex 40,33  Senyor Déu qui hy resplendia, car  la nuu ho havia tot cubert. 34 Car lavors  
Ex 40,34  ho havia tot cubert. 34 Car lavors  la nuu es pertia del tabernacle, e anaven  
Ex 40,36  staven dessús en aquell loch. 36 E  la nuu de nostro Senyor Déu hi era de die, 
Ex Expl  Èxodus, qui és lo secon libre de  la Bíblia. Lv IncE comensa lo terç libre,  
Lv 1,3  ovella, oferreu sacrificis. 3 »Si  la sua oferta serà holocaust e del  
Lv 1,3  oferrà lo mascle no anorreat a  la porta del tabernacle del testimoni, a  
Lv 1,5  los fills de Aron sacerdot oferran  la sua sanch e scamparan-la entorn de l’ 
Lv 1,5  oferran la sua sanch e scamparan- la entorn de l’altar qui és devant la  
Lv 1,5 la entorn de l’altar qui és devant  la porta del tabernacle. 6 E [*] tota la  
Lv 1,6  porta del tabernacle. 6 E [*] tota  la pell del sacrifici [*] trencaran los  
Lv 1,7  a l’altar foch bestit demunt  la lenya, 8 e poseran dessús los membres  
Lv 1,10  suau a nostro Senyor. 10 »E si és  la oferta de bísties, [*] o de cabres,  
Lv 1,11  ves aguiló devant nostro Senyor, e  la sanch d’ell scamparan sobre l’altar  
Lv 1,12  al fetge, e posar-ho-han sobre  la lenya en què hom metrà foch, 13 e los  
Lv 1,14  suau a nostro Senyor. 14 »E si és  la oferta holocaust de aucells, ço és, de  
Lv 1,15  o de polls o coloma, 15 oferrà- la lo sacerdot a l’altar, e torcerà-li  
Lv 1,15  trencat lo cuyro, e lexen córrer  la sanch sobre [*] l’altar, 16 e la gorga 
Lv 1,16  la sanch sobre [*] l’altar, 16 e  la gorga e las plomas gitarà prop l’  
Lv 1,16 en aquell loch en què hom sol gitar  la cendra. 17 E trencharà las suas  
Lv 1,17  ha sobra lo altar, e metrà foch a  la lenya. Açò és holocaust e oferta de  
Lv 2,2 -ha als fills de Aron, sacerdot, e  la un d’ells prenga lo puny ple de cèmola 
Lv 2,2  e face’n lo prevera perfum sobre  la ara per remembransa, e és sacrifici de  
Lv 2,5  alizes untades de oli; 5 o si serà  la oferta de cèmola mesclada ab oli e  
Lv 2,7  e scamparàs demunt oli. 7 »E si  la prasentalla serà de †tenor†, agualment  
Lv 2,13  saleràs ab sal, ne tolràs sal en  la covinensa [*] del teu sacrifici, que en 
Lv 2,16 Senyor és; 16 de las quals coses de  la una pertida ferà perfum lo prevere per  
Lv 2,16  lo prevere per remembransa de  la oferta, axí com és del forment e de l’ 
Lv 3,2  net devant nostro Senyor. 2 E pos  la mà sobre lo cap de son sacrifici, e  
Lv 3,2  sacrifici, e degollarà aquell en  la intrada del tabernacle, 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 degolladura del pacifichament en oferta 
Lv 3,3  oferta a nostro Senyor, lo grex de  la tela e tot lo grex qui dins ell és 4 e  
Lv 3,5 fassa perfum sobre l’altar, demunt  la lenya, e lo foch dejús posat, en oferta 
Lv 3,6  »E si lur oferta serà de ovellas e  la degolladura serà per pacifichament, sia 
Lv 3,8  devant nostro Senyor, 8 posen  la mà sobre lo cap de lur sacrifici, e  
Lv 3,8  e puxs degoll-lo devant  la tenda del tabernacle del testimoni, e  
Lv 3,8  e los fills de Aron scampen  la sanch sobre lo altar entorn, 9 e puxs  
Lv 3,9  lo altar entorn, 9 e puxs ofíran  la degolladura del pacifichament devant  
Lv 3,9  devant nostro Senyor, e lo grex e  la couha complida endret de l’os, 10 ab  
Lv 3,12  nostro Senyor. 12 »E si serà cabra  la lur oferta e oferran aquella a nostro  
Lv 3,13  aquella a nostro Senyor, 13 pos  la sua mà sobre lo cap de aquella e degoll 
Lv 3,13  sobre lo cap de aquella e degoll- la a la intrada del tabernacle del  
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Lv 3,13  lo cap de aquella e degoll-la a  la intrada del tabernacle del testimoni, e 
Lv 3,13  e los fills de Aron scampen  la sanch sobre l’altar entorn, 14 [*] e  
Lv 3,15 fetge, qui és sobre aquells prop de  la ylada, e tot lo grex de dins, 16 pendrà 
Lv 4,4  Senyor Déu. 4 E aportarà aquell a  la porta del tabernacle del testimoni  
Lv 4,4  devant nostro Senyor e posarà  la sua mà sobre lo cap de aquell e  
Lv 4,5  -l’ha devant Déu. 5 E pendrà de  la sanch del vadell e portarà de aquella  
Lv 4,6  devant lo Senyor contra lo vel o  la claustre del santuari. 7 E poserà de  
Lv 4,7  sanch en lo corn de l’altar de  la timiama per fer gràcies al Senyor, qui  
Lv 4,7  en lo tabernacle del testament, e  la sanch qui romandrà buyderà en lo  
Lv 4,9  qui és dedins: 9 dels II lombles e  la tela [*] prop de la ylada, e del fetge, 
Lv 4,9  II lombles e la tela [*] prop de  la ylada, e del fetge, e totas coses, 10  
Lv 4,11  l’altar de l’holocaust. 11 E  la pell e totas carns ab lo cap e ab los  
Lv 4,12  cendres, e cremar-ho-ha sobre  la lenya, e aquí serà cremat on solen  
Lv 4,13  gitar las cendres. 13 »Car si tota  la coŀlecció de Yrrael se ignorave e per  
Lv 4,14  per lo peccat. E aporten aquell a  la porta del tabernacle, 15 e posen los  
Lv 4,16  16 lo prevere untat prenga de  la sanch de aquell e port-la en lo  
Lv 4,16  de la sanch de aquell e port- la en lo tabernacle del testimoni, 17 e  
Lv 4,17  VII vegades quantre lo vel, ço és,  la claustre, 18 e de aquella matexa pos en 
Lv 4,18  del testimoni, e lo romanent de  la sanch git prop lo fonament de l’altar  
Lv 4,18  l’altar dels holocausts, que és a  la porta del tabernacle del testimoni. 19  
Lv 4,24 de las cabres que sia net, 24 e pos  la sua mà sobre lo cap de aquell, e puxs  
Lv 4,25  E lo sacerdot bany-se lo dit en  la sanch del sacrifici per peccat e tinye  
Lv 4,26 26 E lo sèu d’ell perfumarà demunt  la ara axí com lo perfum se fa per  
Lv 4,27  cose que nostro Senyor vet en  la lig e puxs se’n lexa 28 e que conega  
Lv 4,29  ofira una cabra neta, 29 e pos  la mà sobre lo cap de sa oferena, la qual  
Lv 4,29  la mà sobre lo cap de sa oferena,  la qual és per peccat, e degoll aquella en 
Lv 4,30  30 E prenga lo sacerdot de  la sanch en lo ceu dit e toch-ne los  
Lv 4,33  ço és, ovella, sia nèdea, 33 e pos  la mà sobre lo cap de aquella e degoll  
Lv 4,34  34 E prenga lo sacerdot de  la sanch en lo ceu dit e tinya los corns  
Lv 5,1  quint 1 »E si ànima peccarà e oyrà  la veu de sagrament e serà testimoni que  
Lv 5,1  si no ho denunciarà portarà  la sua iniquitat. 2 »La ànima qui tocarà  
Lv 5,2  altre reptília, e serà oblidada de  la sua inmundància, mala és e ha peccat e  
Lv 5,3  ésser lexada. 3 »E si algú tocharà  la inmundícia de l’home segons totas las  
Lv 5,4  oblidadement e aprés entendrà  la sua arrada, 5 fassa penitència per lo  
Lv 5,8  lo peccat, e plom-li lo cap de  la part del servigal axí que li aparega lo 
Lv 5,9  9 e puxs sia degollat e scampa de  la sanch de aquell per las parets de l’  
Lv 5,9 las parets de l’altar, e ço que de  la sanch sobrerà fassa decórrer al  
Lv 5,11  o II coloms, ofira per son peccat  la desena part de I efí, ço és, I cister,  
Lv 5,12 qual ne prenga I plen puyn e crem- la sobre l’altar en remembransa del qui  
Lv 5,16  lo dan, e puxs anadescha-hi  la Vª part e liura-ho al sacerdot, lo  
Lv 5,17 las coses que nostro Senyor veda en  la lig, e entendrà la colpa del peccat per 
Lv 5,17  Senyor veda en la lig, e entendrà  la colpa del peccat per la sua iniquitat,  
Lv 5,17  e entendrà la colpa del peccat per  la sua iniquitat, 18 oferrà I moltó net  
Lv 5,18  net del folch al sacerdot, segons  la manera de la stimació del peccat. Lo  
Lv 5,18  al sacerdot, segons la manera de  la stimació del peccat. Lo qual ador per  
Lv 6,2  que li serà feta en fe, e ell  la haurà rebuda e ell robarà aquella, o en 
Lv 6,2  robarà aquella, o en alguna manera  la negarà o li’n ferà alguna calúmpnia, 3 
Lv 6,3  o li’n ferà alguna calúmpnia, 3 o  la li metrà en cose perduda o la li  
Lv 6,3  3 o la li metrà en cose perduda o  la li selarà, o en totas aquestas maneras  
Lv 6,6  e don aquell al sacerdot segons  la stimació de la masura del peccat. 7 E  
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Lv 6,6  al sacerdot segons la stimació de  la masura del peccat. 7 E aquell prech per 
Lv 6,9  a Aron e a sos fills: »Aquesta és  la ley de l’holocaust: Foch cremarà en l’ 
Lv 6,10  de li sobre sa carn, e pendrà  la cendra que ferà lo foch e posarà  
Lv 6,11  -se-n’ha d’altres, e pendrà  la sendra e traurà-la fora de las  
Lv 6,11  e pendrà la sendra e traurà- la fora de las albergades, e posar-l’ha 
Lv 6,12  12 »E lo foch crem tostemps sobre  la ara de l’altar, lo qual nodrescha lo  
Lv 6,14  en l’altar. 14 »Aquesta és  la ley del sacrifici e dels presents que  
Lv 6,15  encens, lo qual sia posat sobre  la sèmola, e fassa perfum d’aquell en l’ 
Lv 6,16  nostro Senyor; 16 e lo romanent de  la sèmola mengen Aron e sos fills meyns de 
Lv 6,16  fills meyns de levat, e mengen- la en lo loch del santuari del tabernacle; 
Lv 6,17  17 e per ço no hy haurà lavat, car  la part [*] aquella és del Senyor. E  
Lv 6,20  Déu a Moysès dient: 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 oferir al Senyor en lo die  
Lv 6,20 dèvan oferir al Senyor en lo die de  la sua unció: oferran la desena part d’un 
Lv 6,20  en lo die de la sua unció: oferran  la desena part d’un cister de cèmola en  
Lv 6,20  de cèmola en sacrifici perdurable,  la meytat al matí e la mitat al vespre. 21 
Lv 6,20  perdurable, la meytat al matí e  la mitat al vespre. 21 La qual fregiran en 
Lv 6,21  al vespre. 21 La qual fregiran en  la paella ab oli, e oferran aquella  
Lv 6,22 suavetat a nostro 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 6,26  menig aquella en lo loch sant a  la entrada del tabernacle. 27 »E  
Lv 6,27 d’aquell serà santifichat. E si de  la sanch de aquell en las vestidures serà  
Lv 6,28  en loch 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 trenchat; e 
Lv 6,30 oferena que’s degoll per peccat de  la qual s’enporta la sanch lo sacerdot  
Lv 6,30  per peccat de la qual s’enporta  la sanch lo sacerdot per tenyr la tenda  
Lv 6,30  la sanch lo sacerdot per tenyr  la tenda del tabernacle del testimoni no  
Lv 7,1  7,Tit Capítol VII 1 Aquesta és  la lig de [*] la colpa. »Santa dels sants  
Lv 7,1  VII 1 Aquesta és la lig de [*]  la colpa. »Santa dels sants és, 2 e per  
Lv 7,2  degollaran e sacrificharan per  la colpa, e la sanch d’aquell sia  
Lv 7,2  e sacrificharan per la colpa, e  la sanch d’aquell sia scampada entorn de  
Lv 7,3  entorn de l’altar. 3 E ofiren de  la couha e lo grex qui cobre las  
Lv 7,4  ronyons, e lo sèu demunt ells, e  la tela e aquell del fetge [*], 5 e fassa  
Lv 7,5  açò és perfum a nostro Senyor per  la colpa. 6 Tots los mascles de linatge de 
Lv 7,7 és ofert sacrifici, e axí matex per  la colpa; cascun sacrifici serà una lig  
Lv 7,8  lo sacrifici de l’holocaust haurà  la pell d’aquell, 9 e tot sacrifici de  
Lv 7,11  per agual masura. 11 »Aquesta és  la lig de la oferena de las coses  
Lv 7,11  masura. 11 »Aquesta és la lig de  la oferena de las coses passificables que  
Lv 7,12  que oféran al Senyor. 12 »E si  la oferta serà per acostament de gràcia,  
Lv 7,14  que stan en lo sacrifici de  la sanch, 15 las carns del qual ells  
Lv 7,16  tro al matí, legut és de menjar- la, 17 e si alguna cose ne serà trobada en 
Lv 7,18  serà colpable del trenchament de  la lig. 19 »E la carn que tocharà en  
Lv 7,19  del trenchament de la lig. 19 »E  la carn que tocharà en neguna cose inmunde 
Lv 7,20  qui menjarà de las carns de  la oferta dels pacifichaments que és  
Lv 7,21  de son poble. 21 »E qui tocharà  la sutzura d’home o de bístie o la cose  
Lv 7,21  la sutzura d’home o de bístie o  la cose qui ensutzar pot e menjarà d’  
Lv 7,26  parirà del ceu poble. 26 »E de  la sanch de tots los animals no menjareu  
Lv 7,30  son sacrifici [*]. 30 Tenint en  la mà lo sèu e en l’altre lo pits devant  
Lv 7,30 lo sèu e en l’altre lo pits devant  la porta del tabernacle, e com abdues las  
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Lv 7,32  serà de Aron e de sos fills. 32 E  la mà dreta del sacrifici pacificable serà 
Lv 7,33  dels sacerdots 33 que ofíran  la sanch e lo sèu; e los fills de Aron  
Lv 7,33  sèu; e los fills de Aron hauran en  la lur part la cama dreta. 34 E lo pits de 
Lv 7,33 fills de Aron hauran en la 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 d’  
Lv 7,35  poble d’Irrael. 35 »E aquesta és  la unció de Aron e de sos fills del  
Lv 7,37  en las generacions sues. 37 »[*]  la ley de l’holocaust e del sacrifici per 
Lv 8,3  alís, 3 e ajustaràs tot lo poble a  la porta [*]. 4 [*] defora, 5 e digues a  
Lv 8,5  5 e digues a ells: –Aquesta és  la paraula que nostro Senyor manà fer. 6 E 
Lv 8,9  doctrina e veritat. 9 E posà-li  la sàvena en lo cap, e en lo frontal de  
Lv 8,9  e en lo frontal de aquella posà  la launa d’or consegrada en santificació, 
Lv 8,15 aquell, 15 e degollà aquell. E pres  la sanch Moysès e banyà-hi son dit e  
Lv 8,15  E com l’hach santifichat schampà  la sanch en los fonaments de aquell. 16 E  
Lv 8,16  ronyons [*] pres Moysès e perfumà  la ara. 17 E lo cors e lo cuyro e la carn  
Lv 8,17  la ara. 17 E lo cors e lo cuyro e  la carn e la femta cremà ab foch fora las  
Lv 8,17 17 E lo cors e lo cuyro e la carn e  la femta cremà ab foch fora las  
Lv 8,19  mans. 19 E degollà aquell e scampà  la sanch entorn de l’altar. 20 E l’ariet 
Lv 8,20  desmembrà per membres, e lo cap e  la frexura e lo sèu mès en lo foch, 21  
Lv 8,23  l’hach degollat Moysès, pres de  la sanch de aquell e tochà la orella de  
Lv 8,23  pres de la sanch de aquell e tochà  la orella de Aron dreta en la strema part  
Lv 8,23  e tochà la orella de Aron dreta en  la strema part d’aquella e lo polzo de la 
Lv 8,23  part d’aquella e lo polzo de  la dreta e semblantment en los peus. 24 E  
Lv 8,24  E oferí atrecí [*] Aron: e pres de  la sanch de l’ariet qui havia degollat e  
Lv 8,24  e tocà’l[s] en l’estrem de  la orella dreta e lo polzo dret de las  
Lv 8,25  l’altar entorn. 25 E lo sèu e  la coha e tot lo grex qui cobre los  
Lv 8,25  abdosos e los lombles pres, e  la cama dreta. 26 E pres de la cistella  
Lv 8,26 pres, e la cama dreta. 26 E pres de  la cistella del pa alís qui era devant  
Lv 8,29  aquell devant Déu, de l’ariet de  la consegració 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 sobre Aron e sobre los vestiments de  
Lv 8,31  e menjau-las aquí, e los pans de  la consegració menjau, los quals són en lo 
Lv 8,33  sia cremat al foch. 33 Emperò de  la porta del tabernacle no axireu per VII  
Lv 8,33  al die que sia complit lo temps de  la vostra consegració, car en VII dies és  
Lv 8,33  car en VII dies és acabada  la consegració, 34 axí com en aquests  
Lv 9,5  totas las coses que manà Moysès a  la porta del tabernacle, en lo qual loch,  
Lv 9,5  en lo qual loch, com stigués tota  la moltitut devant lo Senyor Déu, 6 dix  
Lv 9,6  Déu, 6 dix Moysès: –Aquesta és  la paraula que manà nostro Senyor que  
Lv 9,6  que fareu, e aparrà a vosaltres  la glòria d’ell. 7 E dix a Aron: –Acoste  
Lv 9,9  lo vadell per lo ceu peccat, 9  la sanch del qual li presentaren sos  
Lv 9,9  qual li presentaren sos fills, en  la qual ell banyà son dit, e tochà lo corn 
Lv 9,10 aquell. 10 E lo sèu e los ronyons e  la part del fetge que són per lo peccat  
Lv 9,11  manà nostro Senyor a Moysès. 11 E  la carn e la pell d’aquell cremà fora las 
Lv 9,11  Senyor a Moysès. 11 E la carn e  la pell d’aquell cremà fora las  
Lv 9,12  e sos fills aportaren-li  la sanch de aquell, la qual ell buydà  
Lv 9,12  aportaren-li la sanch de aquell,  la qual ell buydà entorn de l’altar e  
Lv 9,17 -ho per son dret. 17 E sacrifichà  la presentalla e omplí sa palma d’ella e  
Lv 9,17  d’ella e féu-na perfum sobre  la ara estés lo holocaust del matí. 18 E  
Lv 9,18  e aportaren a ell sos fills  la sanch, la qual scampà sobre l’altar  



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

484 
 

Lv 9,18 aportaren a ell sos fills la sanch,  la qual scampà sobre l’altar entorn. 19 E 
Lv 9,19 altar entorn. 19 E lo sèu del bou e  la coha de l’ariet e los ronyons ab lo  
Lv 9,19  l’ariet e los ronyons ab lo sèu e  la ratella del fetge 20 posaren sobre los  
Lv 9,23  e beneÿren lo poble. E aparech  la glòria de Déu a tota la moltitut. 24 E  
Lv 9,23  E aparech la glòria de Déu a tota  la moltitut. 24 E veus que foch axí de Déu 
Lv 10,6  no muyrau, per ço que sobre tota  la coŀlecció no ischa indignació. E los  
Lv 10,7  altre manera parireu, e lo oli de  la santa unció és sobre vosaltres. E ells  
Lv 10,12  –Preneu lo sacrifici que romàs de  la oferta de nostro Senyor e menjau aquell 
Lv 10,14  a mi. 14 E lo pits que és ofert e  la cama qui és depertida menjareu en lo  
Lv 10,15  dels fills d’Irrael, 15 enaxí que  la cama e lo pits e lo sèu qui crema en l’ 
Lv 10,17  e és dat a vosaltres que aporteu  la iniquitat de la moltitut e que pregueu  
Lv 10,17  que aporteu la iniquitat de  la moltitut e que pregueu per aquells  
Lv 10,18  nostro Senyor. 18 E no és aduyta  la sanch d’aquell a la santadat, e  
Lv 10,18 E no és aduyta la sanch d’aquell a  la santadat, e vosaltres deguéreu menjar  
Lv 10,20  Déu. 20 E com ho oyí Moysès, rabé  la satisfacció. 11,Tit Capítol XI 1 E  
Lv 11,2 que menjareu de tots los animals de  la terra: 3 tot aquell qui ha depertida la 
Lv 11,3  3 tot aquell qui ha depertida  la ungle e que remuch menjareu. 4 E  
Lv 11,5  5 »E lo conill, que remuga e no ha  la ungle fesa, és no nèdeu. 6 »E la lebra  
Lv 11,6 ha la ungle fesa, és no nèdeu. 6 »E  la lebra atrecí, [*] no ha la ungle fesa.  
Lv 11,6  6 »E la lebra atrecí, [*] no ha  la ungle fesa. 7 »E lo porch, que ha la  
Lv 11,7  ungle fesa. 7 »E lo porch, que ha  la ungle fesa, no remuga. 8 »Las carns de  
Lv 11,18  qui és ocell gran com àguila, e  la ganta 19 e’l flamench e la fotge  
Lv 11,19  e la ganta 19 e’l flamench e  la fotge segons lurs genus, e putpuda e  
Lv 11,28  d’aquesta manera mort, levarà  la sua vestimenta e serà no nèdeu entrò al 
Lv 11,37  37 E si’n chaurà sobre cascuna de  la samensa, no serà ensutzada aquella. 38  
Lv 11,38 E si a’lgú serà donada aygüe sobre  la samensa e aprés serà tochada per mort,  
Lv 11,40  40 E qui menjarà d’aquella o qui  la portarà, lave la sua vestidure e serà  
Lv 11,40  d’aquella o qui la portarà, lave  la sua vestidure e serà inmunde tro al  
Lv 11,41  41 »E tot ço que grapona sobre  la terra sia abominable a vosaltres, e no  
Lv 11,46  car jo sóm sant. 46 »Aquesta és  la lig dels animals e de las voletaries e  
Lv 12,4  l’infant. 4 Ella starà en  la sanch de la sua purifichació per XXXIII 
Lv 12,4 infant. 4 Ella starà en la sanch de  la sua purifichació per XXXIII [*], e no  
Lv 12,4 entrò que sían complits los dies de  la purgació. 5 »E si infanterà fembra,  
Lv 12,5  las mèstrues, e starà LXVI dies en  la sanch de la sua purifichació. 6 »E com  
Lv 12,5  e starà LXVI dies en la sanch de  la sua purifichació. 6 »E com seran  
Lv 12,6 6 »E com seran complits los dies de  la sua purifichació, per fill o per filla, 
Lv 12,6 de coloma o de tortra per peccat, a  la porta del tabernacle del testimoni e  
Lv 12,7 e axí serà mundada del corriment de  la sanch sua. Aquesta és la lig de las  
Lv 12,7  de la sanch sua. Aquesta és  la lig de las †mèstrues† de mascle e  
Lv 12,8  II tortres o II polls de colom,  la un d’ells a fer holocaust e l’altre  
Lv 13,3  de sos fills. 3 Lo qual com veurà  la lebrozia en la conna o los pèls blanchs 
Lv 13,3  3 Lo qual com veurà la lebrozia en  la conna o los pèls blanchs mudats,  
Lv 13,3  spècia de lebrozia, e majorment si  la plaga és en la carn e en la conna,  
Lv 13,3  e majorment si la plaga és en  la carn e en la conna, plaga és de  
Lv 13,3  si la plaga és en la carn e en  la conna, plaga és de lebrozia, e segons  
Lv 13,4  4 »Mas si serà luent e blancha  la plaga en la conna e la carn no serà  
Lv 13,4 si serà luent e blancha la plaga en  la conna e la carn no serà ensathada e la  
Lv 13,4  e blancha la plaga en la conna e  la carn no serà ensathada e la color dels  
Lv 13,4 conna e la carn no serà ensathada e  la color dels pèls no serà mudade, prenga  
Lv 13,5  en lo die VIIè, e si veurà que  la lebrozia no serà crescuda ne mudade,  
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Lv 13,6  guard aquell, e si serà scuraÿda  la lebrozia e no crexerà en brotant,  
Lv 13,7  que’l prevera l’haurà vist [*]  la lebrozia crexerà e serà vist labrós,  
Lv 13,10  10 e veurà aquell, e com en  la conna serà color blancha e los cabells  
Lv 13,12 és ell. 12 »E si florirà discorrent  la lebrozia en la conna e cobrirà tota la  
Lv 13,12  florirà discorrent la lebrozia en  la conna e cobrirà tota la carn del cap  
Lv 13,12 lebrozia en la conna e cobrirà tota  la carn del cap tro als peus, e açò serà a 
Lv 13,13  prevere, 13 e veurà lo prevere que  la lebrozia li cobre tota la carn, jutjar  
Lv 13,13  que la lebrozia li cobre tota  la carn, jutjar-l’ha per lebrozia nèdea 
Lv 13,14  blanchor; home és munde. 14 E com  la carn vive en aquell parrà, 15 ladonchs  
Lv 13,15  entre los no nèdeus, car com  la lebrozia se scampa no nèdea és. 16 E si 
Lv 13,18  e triar-l’ha per munde. 18 »E  la carn e la conna en la qual és nat ulcus 
Lv 13,18 -l’ha per munde. 18 »E la carn e  la conna en la qual és nat ulcus e serà  
Lv 13,18  munde. 18 »E la carn e la conna en  la qual és nat ulcus e serà sanat, 19 e en 
Lv 13,20  20 lo qual veja lo loch de  la lebrozia, e guardarà la carn altre  
Lv 13,20  lo loch de la lebrozia, e guardarà  la carn altre vegade, e los pèls si són  
Lv 13,20 e si axí és, condempnar-l’ha per  la plaga de la lebrozia qui serà nada en  
Lv 13,20  condempnar-l’ha per la plaga de  la lebrozia qui serà nada en la úlsara. 21 
Lv 13,20  de la lebrozia qui serà nada en  la úlsara. 21 E si veurà lo prevere que no 
Lv 13,23  23 e si no’s mourà, ulcus és  la cicatrix, e l’home és munde. 24 »Carn  
Lv 13,24  que foch hage tochade e cremade e  la sanadura serà blancha o roja, 25  
Lv 13,25  en ella és tornat cabell blanch e  la vizió pregona més avant d’ell, ço és,  
Lv 13,26  e si los pèls no seran blanchs ni  la plaga no serà pus pregont que lo cuyro  
Lv 13,26 no serà pus pregont que lo cuyro ne  la carn romanent, aquella serà spècia de  
Lv 13,27 VII dies 27 [*] e sia guardat, e si  la conna serà sclatada, lebrozia és; 28 e  
Lv 13,29  ho fembra en lo cap del qual o en  la barba naxerà lebrozia, veja a ell lo  
Lv 13,30  és, car lebrós és de cap e de  la barba. 31 E si veurà la plaga alsada  
Lv 13,31 de cap e de la barba. 31 E si veurà  la plaga alsada agual de la conna, e los  
Lv 13,31 E si veurà la plaga alsada agual de  la conna, e los cabells negres, tenga  
Lv 13,32  seran en lur color e lo loch de  la plaga agual ab la conna, 33 raurà’l en 
Lv 13,32  e lo loch de la plaga agual ab  la conna, 33 raurà’l en altre loch menys  
Lv 13,33  33 raurà’l en altre loch menys de  la plaga e tendrà’l per altres VII dies;  
Lv 13,34 dies; 34 e si lo die setè veurà que  la plaga stiga en son loch ni no serà pus  
Lv 13,34 son loch ni no serà pus pregona que  la carn romanent, mundarà aquell, e com  
Lv 13,35  serà nèdeu. 35 E si aprés  la mundeció sclatarà [*] 36 [*] la plaga  
Lv 13,36  la mundeció sclatarà [*] 36 [*]  la plaga uberta e [*] los cabells mudats,  
Lv 13,37  jutgerà ell inmunde; 37 e si  la plaga starà plana e los cabells negres, 
Lv 13,38  38 »Hom o fembra en lo qual és  la conna blancha, 39 jutge aquells lo  
Lv 13,39 aquells lo sacerdot; e si veurà que  la blanchor pendrà en color sotsscura,  
Lv 13,42  munde és. 41 [*] 42 mas ci en  la calvura o en lo cugurós serà blancha  
Lv 13,43  que és lebrozia que és nada en  la calba. 44 »E qualque home serà tochat  
Lv 13,45  depertida e irà ab lo cap nuu e  la vestidura que porterà serà contexta ab  
Lv 13,48 pell o qualque cose que sia feta de  la pell, 49 si de blancha o roge màcula  
Lv 13,51 sia guardat: si comenserà a sclatar  la lebrozia o si percevererà, per ensutzat 
Lv 13,55 per altres VII dies. 55 E com veurà  la faç de aquell que no serà mudade ne  
Lv 13,55  e si no és axí, és inmunde, e  la sua vestimenta sia cremada ab foch [*]. 
Lv 13,56  ab foch [*]. 56 E si despuxs que  la vestidura serà levade altre vegade [*]; 
Lv 13,57  que en las primeras taques aparrà  la lebrozia, sia cremada, 58 e si no hy  
Lv 13,58  sia cremada, 58 e si no hy aparrà  la lebrozia, [*] serà munde. 59 »Aquesta  
Lv 13,59  [*] serà munde. 59 »Aquesta és  la lig de lebrozia e del vestiment de lana 
Lv 14,2  Déu a Moysès dient: 2 –Aquesta és  la lig de lebrós com hom lo deurà mundar:  
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Lv 14,3  prevere, 3 e axirà lo prevere fora  la posade, e com atroberà la lebrozia que  
Lv 14,3  fora la posade, e com atroberà  la lebrozia que serà mundade, 4 man en  
Lv 14,6 ocell pendrà ab lo fust del cedre e  la grana e l’hisop, e tot açò banyarà en  
Lv 14,6  e l’hisop, e tot açò banyarà en  la sanch de l’ocell degollat. 7 E de assò 
Lv 14,8 al camp. 8 »E com l’home se levarà  la vestimenta, raurà’s tots los pèls del  
Lv 14,8  e com serà purificat pot intrar en  la albergada, [*] defora la sua tenda VII  
Lv 14,8  intrar en la albergada, [*] defora  la sua tenda VII dies; 9 e en lo die setè  
Lv 14,9  e en lo die setè rague’s lo cap e  la barba [*] e los pèls del cos, e lau-  
Lv 14,11  totas aquestas coses devant Déu, a  la porta del tabernacle del testimoni, 12  
Lv 14,12  e pendrà l’anyell e oferrà’l per  la colpa, e lo cister de l’oli, e oferrà  
Lv 14,13  l’anyel allà on solen degollar  la oferta per lo peccat [*], e enaxí per  
Lv 14,13  per lo peccat [*], e enaxí per  la colpa al sacerdot pertanyen lo  
Lv 14,14  és. 14 »E pendrà lo prevere de  la sanch del sacrifici que és degollat per 
Lv 14,14  del sacrifici que és degollat per  la colpa, e posar-ne-ha en l’estrem  
Lv 14,14  e posar-ne-ha en l’estrem de  la orella dreta d’aquell que deu ésser  
Lv 14,14  ésser mundat, e sobre lo polzo en  la mà dreta e del peu, 15 e de l’oli del  
Lv 14,15  15 e de l’oli del cister metrà en  la sua mà sinestre, 16 e banyerà lo ceu  
Lv 14,17  Déu, 17 e l’oli que romandrà en  la mà buyderà sobre l’estrem de la orella 
Lv 14,17 en la mà buyderà sobre l’estrem de  la orella dreta d’aquell que és mundat e  
Lv 14,17  que és mundat e sobre lo polzo de  la mà e del peu dret, e sobre la sanch qui 
Lv 14,17  de la mà e del peu dret, e sobre  la sanch qui és scampada per la colpa, 18  
Lv 14,17  sobre la sanch qui és scampada per  la colpa, 18 e sobre lo cap d’aquell. 19  
Lv 14,21  ço que dit és, haja I anyell per  la colpa per a oferir per ço que prech per 
Lv 14,21 ço que prech per ell lo sacerdot, e  la desena part de la cèmola mesclade ab  
Lv 14,21  lo sacerdot, e la desena part de  la cèmola mesclade ab oli en sacrifici, e  
Lv 14,22 o II polls de colom, dels quals sia  la un per peccat e l’altre en holocaust.  
Lv 14,23  en lo VIIIèn die lo sacerdot en  la porta del tabernacle [*] devant Déu. 24 
Lv 14,24  lo prevera [*] del sacrifici per  la colpa e lo sister de l’oli, e levar- 
Lv 14,25  25 e degollarà l’anyell e de  la sanch d’aquell poserà sobre lo strem  
Lv 14,25  d’aquell poserà sobre lo strem de  la orella dreta d’aquell que és mundat e  
Lv 14,25  és mundat e sobre lo polze dret de  la mà e del peu dret. 26 E pendrà lo  
Lv 14,26  del sister e posar-n’ha sobre  la mà cinestra, 27 e banyar-hi-ha lo  
Lv 14,28  28 e tochar-n’ha l’estrem de  la orella dreta d’aquell e lo polze dret  
Lv 14,28  dreta d’aquell e lo polze dret de  la sua mà e del peu atrecí en lo loch de  
Lv 14,28  mà e del peu atrecí en lo loch de  la sanch que és schampada per la colpa, 29 
Lv 14,28  de la sanch que és schampada per  la colpa, 29 e lo romanent de l’oli que  
Lv 14,29  e lo romanent de l’oli que és en  la sua mà sinestre git sobre lo cap del  
Lv 14,31  e dels colomins oferrà 31 un per  la colpa e altre en holocaust, ab la sua  
Lv 14,31  la colpa e altre en holocaust, ab  la sua presentalla. 32 »Açò és lo  
Lv 14,34  dient: 34 –Com sereu intrats en  la terra de Canahan, la qual jo deré a  
Lv 14,34  intrats en la terra de Canahan,  la qual jo deré a vosaltres en possació, e 
Lv 14,34  de lebrozia en case de terra de  la vostre haretat, 35 vindrà aquell que  
Lv 14,35 de lebrozia és vist a mi que sia en  la mia casa.” 36 E lo prevere manarà a ell 
Lv 14,36 deneig totas las universes coses de  la case abans que entre ell en aquella e  
Lv 14,36  ço que tota no sia feta inmunde de  la cose que en la casa és, e puxs entre lo 
Lv 14,36  sia feta inmunde de la cose que en  la casa és, e puxs entre lo prevera en la  
Lv 14,36 casa és, e puxs entre lo prevera en  la casa per ço que conega la lebrozia. 37  
Lv 14,36  en la casa per ço que conega  la lebrozia. 37 E com veurà en las parets  
Lv 14,37  com veurà en las parets d’aquella  la plaga verda o vermella e lur vizió  
Lv 14,37  verda o vermella e lur vizió dejús  la paret, 38 axirà lo prevere de la casa e 
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Lv 14,38  la paret, 38 axirà lo prevere de  la casa e tancharà la porta per VII dies;  
Lv 14,38  lo prevere de la casa e tancharà  la porta per VII dies; 39 e en lo setè die 
Lv 14,39  lo setè die tornerà lo prevere en  la casa, e si veurà la plaga de lebrozia  
Lv 14,39  lo prevere en la casa, e si veurà  la plaga de lebrozia en las parets, 40  
Lv 14,40  40 ferà [*] gitar aquelles fora  la ciutat en loch inmunde, 41 e la casa  
Lv 14,41  la ciutat en loch inmunde, 41 e  la casa ferà raura dedins pertot, e ferà  
Lv 14,41  raura dedins pertot, e ferà gitar  la raedura fore del poble en loch inmunde, 
Lv 14,42  e ab altre brach ferà axelbar  la terra de la casa. 43 E si aprés que las 
Lv 14,42  brach ferà axelbar la terra de  la casa. 43 E si aprés que las pedres na  
Lv 14,44  lo sacerdot hi intrerà e veurà que  la lebrozia hi serà tornada e per las  
Lv 14,44 parets seran scampades las màculas,  la lebrozia és perceverant en aquella e la 
Lv 14,44  és perceverant en aquella e  la casa és inmunde. 45 La qual mantinent  
Lv 14,45  sia destroÿda e las suas parets e  la sua fusta e tota la universa pólvora  
Lv 14,45  suas parets e la sua fusta e tota  la universa pólvora sia gitada fora la  
Lv 14,45 la universa pólvora sia gitada fora  la casa e de la posade en lo loch inmunde. 
Lv 14,45  sia gitada fora la casa e de  la posade en lo loch inmunde. 46 »E  
Lv 14,46  46 »E qualquequal intrerà en  la casa [*], serà inmunde entrò al vespre; 
Lv 14,47  en aquella o hi dormirà, levarà  la sua vestidura. 48 »E com lo prevere  
Lv 14,48  48 »E com lo prevere intrerà en  la casa e veurà la lebrozia depertida de  
Lv 14,48  prevere intrerà en la casa e veurà  la lebrozia depertida de la casa, aprés  
Lv 14,48  e veurà la lebrozia depertida de  la casa, aprés que la haurà exelbada,  
Lv 14,48  depertida de la casa, aprés que  la haurà exelbada, purifiquerà aquella pus 
Lv 14,49  pus li és retuda sanitat. 49 »E’n  la purificació de aquella prenga II  
Lv 14,50  e hysop. 50 E com haurà degollat  la I perdal en I test sobre aygües vives,  
Lv 14,51 en I test sobre aygües vives, 51 en  la sanch de aquell banyerà lo perdal viu e 
Lv 14,51  banyerà lo perdal viu e lo fust e  la grana e l’hisop, e en las aygües  
Lv 14,51 aygües vives, e de assò salpuscharà  la casa per VII vegades, 52 e purificharà  
Lv 14,52  52 e purificharà aquella axí ab  la sanch del perdal com ab las aygües  
Lv 14,52  ab lo perdal viu e ab lo fust e ab  la grana e ab l’hisop. 53 E com haurà  
Lv 14,53 volar al camp desliure, adorerà per  la casa e serà munde per dret. 54 »Aquesta 
Lv 14,54 serà munde per dret. 54 »Aquesta és  la lig de tota lebrozia e de percudiment,  
Lv 15,3 en cascun remembrament que hom toch  la carn d’aquell de qui corre, aytal  
Lv 15,4  corre, aytal humor és leig. 4 Tota  la strada en la qual ell dormirà e en la  
Lv 15,4  humor és leig. 4 Tota la strada en  la qual ell dormirà e en la qual ell ciurà 
Lv 15,4  strada en la qual ell dormirà e en  la qual ell ciurà és inmunde. 5 E si algun 
Lv 15,7  entrò al vespre. 7 E qui tocharà  la carn d’aquell levarà la sua vestidura, 
Lv 15,7  tocharà la carn d’aquell levarà  la sua vestidura, e ell, levat en aygüe,  
Lv 15,10  alguna cose d’aquelles levarà  la sua vestidura, e ell, levat en aygüe,  
Lv 15,11 que sían lavats ab las mans, levarà  la sua vestimenta, e levats ab aygüe,  
Lv 15,13  ensutzat, nombrarà VII dies aprés  la sua mundació, e levades totas las suas  
Lv 15,14 colomins, e devant Déu ell vindrà a  la porta del tabernacle del testimoni, e  
Lv 15,15  al sacerdot, 15 lo qual oferrà  la un per lo peccat e l’altre en  
Lv 15,15  Déu, e serà mundat del flux de  la sua sament. 16 »E home del qual axirà  
Lv 15,18  entrò al vespre. 17 [*] 18 E  la fembra ab qui haurà jagut levar-s’ha 
Lv 15,24  E si hom jaurà ab ella en temps de  la sanch mestrual, serà no nèdeu per VII  
Lv 15,27  27 e qui tocharà a ella levarà  la sua vestimenta, e ell, levat en aygüe,  
Lv 15,28 vespre. 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 purifichació, 29 e al VIIIèn die  
Lv 15,29 sacerdot II tortres o II colomins a  la porta del tabernacle del testimoni, 30  
Lv 15,30  del testimoni, 30 dels quals  la u oferrà per peccat e l’altre en  
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Lv 15,30  prevera per ella devant Déu e per  la mundícia del ceu flux. 31 »E mostrareu  
Lv 15,32  que és entre ells. 32 Aquesta és  la lig d’aquells que han malaltia de flux 
Lv 16,1  parlà nostro Senyor a Moysès aprés  la mort de abdosos los fills de Aron com  
Lv 16,2  en lo santuari qui és dedins de  la claustre devant la cuberta que cobre l’ 
Lv 16,2 qui és dedins de la claustre devant  la cuberta que cobre l’archa per ço que  
Lv 16,2  no muyre, car jo aparexeré sobre  la cuberta e açò en una nuu. 3 Mas ab açò  
Lv 16,3 una nuu. 3 Mas ab açò vendrà Aron a  la santedat, que oferrà I toro per peccat  
Lv 16,4  e I moltó per holocaust, 4 e vista  la gonella de li e bragues de li per ço  
Lv 16,5  serà levat. 5 »E ell rebrà de tota  la moltitut dels fills d’Irrael II  
Lv 16,6 lo vadell, ell pregarà per si e per  la casa sua. 7 E ferà star los II cabrits  
Lv 16,7  star los II cabrits devant Déu a  la porta del tabernacle del testimoni, 8 e 
Lv 16,11  ofira lo toro e prech per si e per  la sua casa, e degoll aquell. 12 E prenga  
Lv 16,12  de l’altar, e tenint-lo en  la mà meta-hy timiana e encens, e entra  
Lv 16,12  e entra ultre lo vel, ço és, ultre  la claustre, en la santedat. 13 E pos  
Lv 16,12  vel, ço és, ultre la claustre, en  la santedat. 13 E pos sobre lo foch las  
Lv 16,13  lo foch las coses odorants axí que  la neula de aquellas e la vapor cobre la  
Lv 16,13  axí que la neula de aquellas e  la vapor cobre la cuberta qui és sobre lo  
Lv 16,13  neula de aquellas e la vapor cobre  la cuberta qui és sobre lo testament per  
Lv 16,14 per ço que no muyre. 14 E prenga de  la sanch del toro e bany son dit e git-  
Lv 16,15  per lo peccat del poble, scamp  la sanch d’aquell dintre la claustre axí  
Lv 16,15  scamp la sanch d’aquell dintre  la claustre axí com manat és de la sanch  
Lv 16,15  la claustre axí com manat és de  la sanch del toro, la qual deu spergir en  
Lv 16,15  com manat és de la sanch del toro,  la qual deu spergir en la †oració† de l’  
Lv 16,15  del toro, la qual deu spergir en  la †oració† de l’oracle. 16 E perdonerà  
Lv 16,17  per ço que prech per si e per  la casa sua [*]. 18 [*] e portarà la sanch 
Lv 16,18  la casa sua [*]. 18 [*] e portarà  la sanch del toro 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-l’ha al desert per  la mà de algun hom, 22 e portar-se-n’ 
Lv 16,24  e lexerà-las aquí, 24 e leverà  la sua carn en lo loch sant, e aporteran- 
Lv 16,27 per peccat e dels quals és aportada  la sanch en lo santuari, seran aportats  
Lv 16,27  cremats ab foch, axí las pells com  la carn e los fems ensemps. 28 E  
Lv 16,28  E qualquequal cremarà açò, leverà  la sua vestimenta e se carn ab aygüe, e  
Lv 16,32 untat serà, en lo qual haurà untada  la mà per ço que servescha axí com a  
Lv 17,2  Irrael e digues-los: Aquesta és  la paraula que manà Déu dient: 3  
Lv 17,3  que ociurà bou o ovella o cabra en  la albergade o fore la albergade, 4 e no  
Lv 17,3  o cabra en la albergade o fore  la albergade, 4 e no l’oferrà a la porta  
Lv 17,4  la albergade, 4 e no l’oferrà a  la porta del tabernacle per oferta a Déu,  
Lv 17,5  nostro Senyor Déu devant  la porta del tabernacle del testimoni; e  
Lv 17,6  Senyor, 6 e scampen los sacerdots  la sanch sobre l’altar de Déu a la porta  
Lv 17,6  la sanch sobre l’altar de Déu a  la porta del tabernacle del testimoni, e  
Lv 17,8  ells. 8 »E en aquells dix: Hom de  la casa d’Irrael e dels stranys que  
Lv 17,9  o sacrifici 9 e no hu aporterà a  la porta del tabernacle del testimoni per  
Lv 17,10  poble. 10 »Home o qualsevulla de  la casa d’Irrael, privat o strany qui  
Lv 17,10  si menjarà sanch, jo fermaré  la mia faç quantre la ànima de aquell e  
Lv 17,10  jo fermaré la mia faç quantre  la ànima de aquell e scamparé aquella de  
Lv 17,11  aquella de son poble, 11 car  la ànima de la carn en la sanch és, e jo  
Lv 17,11  de son poble, 11 car la ànima de  la carn en la sanch és, e jo doné aquella  
Lv 17,11  11 car la ànima de la carn en  la sanch és, e jo doné aquella a vosaltres 
Lv 17,11  perdonar sobre vostres ànimas, car  la sanch és en la ànima e perdonerà. 12 E  
Lv 17,11  vostres ànimas, car la sanch és en  la ànima e perdonerà. 12 E per amor de  
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Lv 17,13 quals vos és lícit de menjar, scamp  la sanch de aquella e cobre-la ab terra, 
Lv 17,13 scamp la sanch de aquella e cobre- la ab terra, 14 car la ànima de totas las  
Lv 17,14  e cobre-la ab terra, 14 car  la ànima de totas las carns és la sanch.  
Lv 17,14  car la ànima de totas las carns és  la sanch. Per què jo diguí als fills d’  
Lv 17,14 de universes carns no menjareu, car  la ànima de tota carn és en sanch, e  
Lv 17,15  serà tallat de son poble. 15 »E  la ànima que menjarà cose morta per ci o  
Lv 17,15 axí lo nediu com l’estrany, leverà  la sua vestimenta e si matex en aygüe, e  
Lv 17,16  ferà mundes, 16 car si no leverà  la sua vestimenta e lo cos, ell aporterà  
Lv 17,16  vestimenta e lo cos, ell aporterà  la sua iniquitat. 18,Tit Capítol XVIII 1 E 
Lv 18,3  Déu vostro. 3 No fassau segons  la costuma de la terra de Egipte en la  
Lv 18,3  3 No fassau segons la costuma de  la terra de Egipte en la qual habitàs, ni  
Lv 18,3 la costuma de la terra de Egipte en  la qual habitàs, ni segons la costuma de  
Lv 18,3  en la qual habitàs, ni segons  la costuma de la regió de Canahan, a la  
Lv 18,3  habitàs, ni segons la costuma de  la regió de Canahan, a la qual jo dech  
Lv 18,3  costuma de la regió de Canahan, a  la qual jo dech amanar a vosaltres, no  
Lv 18,6  Déu. 6 »Negun hom no s’acost a  la sanch de son proÿsme per ço que  
Lv 18,6  de son proÿsme per ço que descobre  la sua legesa. Jo sóm lo Senyor. 7 »La  
Lv 18,8  te mare és [*]. 8 »Ne descobriràs  la vergonya de la muller de ton pare, car  
Lv 18,8  8 »Ne descobriràs la vergonya de  la muller de ton pare, car vergonya de ton 
Lv 18,9  de ton pare és. 9 »No revallaràs  la vergonya de ta sor, de part de ton pare 
Lv 18,10  casa o defora. 10 »E no revalaràs  la vergonya de la filla de tos fills, e de 
Lv 18,10  10 »E no revalaràs la vergonya de  la filla de tos fills, e de la néta de la  
Lv 18,10  de la filla de tos fills, e de  la néta de la filla, car vergonya tua és.  
Lv 18,10 filla de tos fills, e de la néta de  la filla, car vergonya tua és. 11 »La  
Lv 18,11 vergonya tua és. 11 »La vergonya de  la filla de la muller de ton pare, que  
Lv 18,11  és. 11 »La vergonya de la filla de  la muller de ton pare, que engendrà ton  
Lv 18,12  no descobriràs. 12 »La vergonya de  la sor de ton pare [*], car carn és de ton 
Lv 18,13  car carn és de ton pare. 13 »Ne  la vergonya de la sor de ta mare no  
Lv 18,13  de ton pare. 13 »Ne la vergonya de  la sor de ta mare no revalaràs, per ço car 
Lv 18,15  en parentesch. 15 »No descobriràs  la vergonya de ta nora, car muller és de  
Lv 18,15  és de ton fill, ne no descobriràs  la sua vergonya. 16 »No descobriràs la  
Lv 18,16 la sua vergonya. 16 »No descobriràs  la vergonya de la muller de ton frare, car 
Lv 18,16  16 »No descobriràs la vergonya de  la muller de ton frare, car vergonya és de 
Lv 18,17 car vergonya és de ton frare. 17 »E  la vergonya de la sor de la muller tua e  
Lv 18,17  de ton frare. 17 »E la vergonya de  la sor de la muller tua e de la sua filla  
Lv 18,17  17 »E la vergonya de la sor de  la muller tua e de la sua filla no  
Lv 18,17  de la sor de la muller tua e de  la sua filla no descobriràs, de las fillas 
Lv 18,17  no prengues per ço que revelas  la lur vergonya, car carn són de aquells,  
Lv 18,18 prengues en vergonya, ni no revelas  la sua vergonya mentre viurà. 19 »A la  
Lv 18,19 la sua vergonya mentre viurà. 19 »A  la fembra que haurà de ses mèstrues [*],  
Lv 18,19  de ses mèstrues [*], no revaleràs  la sua letgesa. 20 »Ne no fornicharàs ab  
Lv 18,20  letgesa. 20 »Ne no fornicharàs ab  la muller de ton proÿsme, per ço que la  
Lv 18,20  muller de ton proÿsme, per ço que  la tua sament no sia ensutzade per  
Lv 18,20  no sia ensutzade per mesclament de  la tua sament. 21 »No deràs de la tua  
Lv 18,21  de la tua sament. 21 »No deràs de  la tua sament [*] concegrada a la ýdola de 
Lv 18,21  de la tua sament [*] concegrada a  la ýdola de Moloch, per ço que no ensutzes 
Lv 18,23 bístie ni t’ensutzeràs ab ella; ni  la fembra no s’acost a bístie ne’s  
Lv 18,25  25 en los quals és ensutzada  la terra, los quals jo visitaré ab ma ira, 
Lv 18,27 27 [*] que faéran los habitadors de  la terra que foren devant vosaltres e  
Lv 18,28 vosaltres e ensutzaren ella; 28 per  la qual cose vosaltres vos guardau que  
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Lv 19,2  a Moysès dient: 2 –Parle a tota  la coŀlecció dels fills d’Irrael e diràs  
Lv 19,8  e digne de impietat 8 e portarà  la sua iniquitat, car lo santuari de Déu  
Lv 19,8 car lo santuari de Déu ensutze, per  la qual cose aquella ànima perirà de son  
Lv 19,9  9 »Com feràs messes ne segaràs  la tua terra, no tondràs, ço és, no  
Lv 19,9  ço és, no segaràs entrò al sòl de  la superfícia de la terra, ne las spigues  
Lv 19,9  entrò al sòl de la superfícia de  la terra, ne las spigues romanents no  
Lv 19,10  que’n cúllan los pobres, 10 ni en  la vinya tua no axengloneràs ni ajustaràs  
Lv 19,13 a ell per fortse. No romendrà ab tu  la obre de ton logater entrò al matí. 14  
Lv 19,15  iniquement ne no menyspreseràs  la persona del pobre ni la perpenceràs, ni 
Lv 19,15  la persona del pobre ni  la perpenceràs, ni honreràs la cara del  
Lv 19,15  ni la perpenceràs, ni honreràs  la cara del poderós: justament jutge ton  
Lv 19,18  venjar ne no sias remembrant de  la injúria de ton ciutadà. Amaràs ton  
Lv 19,19  leys. No fasses ajustar carnalment  la bístie tua ab altre linatge de bísties, 
Lv 19,21 †si bé† no serà francha, 21 mas per  la sua colpa oferrà al Senyor a la porta  
Lv 19,21 per la sua colpa oferrà al Senyor a  la porta del tabernacle del testimoni I  
Lv 19,22 e lo sacerdot aorerà per ella e per  la colpa d’ella devant lo Senyor, e serà  
Lv 19,23  peccat. 23 »Com sereu entrats en  la terra de Canahan e plantareu en ella  
Lv 19,28  28 e sobre lo mort no tallareu  la vostra carn ni no fareu a vosaltres  
Lv 19,29  ta filla al bordell, per tal que  la terra no sia sutze e no sia complida de 
Lv 19,32  lo cap chanut te levaràs, e honra  la persona de vells e tem lo Senyor ton  
Lv 19,33  strany entre vosaltres e staran en  la vostra terra, quax strany [*], 34 [*]  
Lv 20,2  habiten en Yrrael, si algú derà de  la sua sament a la ýdola de Moloch, de  
Lv 20,2  si algú derà de la sua sament a  la ýdola de Moloch, de mort morrà; e lo  
Lv 20,2  de mort morrà; e lo poble de  la terra alepiderà aquell, 3 e jo posaré  
Lv 20,3  alepiderà aquell, 3 e jo posaré  la mia faç contre ell e tallaré aquell del 
Lv 20,3  de son poble, per ço car donà de  la sua sament a Moloch e ha desonrat lo  
Lv 20,4 lo meu sant nom. 4 E si lo poble de  la terra lo sostindrà e quax en pocha cose 
Lv 20,4  l’hom aquell que haurà donat de  la sua sament a Moloch e no volran a ell  
Lv 20,5 no volran a ell ociure, 5 jo posaré  la mia faç sobre l’home aquell e sobre  
Lv 20,6 -los d’enmig del meu poble. 6 »E  la ànima que’s declinerà als devinadors e 
Lv 20,6  e fornicarà ab ells, jo posaré  la mia faç contre ella e auciuré ella del  
Lv 20,9  qui maleyrà son pare e sa mare,  la sanch de aquells sia sobre ell. 10 »Qui 
Lv 20,10 sobre ell. 10 »Qui serà ensutzat ab  la muller d’altre per adulteri o ab la  
Lv 20,10  muller d’altre per adulteri o ab  la muller de son proÿsme, muyre per mort  
Lv 20,10  muyre per mort lo fornichador e  la adultre. 11 »Qui dormirà ab sa  
Lv 20,11  muller de son pare e descobrirà  la vergonya de son pare, muyren de mor  
Lv 20,11  son pare, muyren de mor abdosos, e  la sanch d’aquells sia sobre ells. 12 »E  
Lv 20,12  car obre fan de gran iniquitat, e  la sanch lur sia sobre ells. 13 »Qui  
Lv 20,13 e hi serà concent, muyren de mort e  la lur sanch sia sobre ells. 14 »Qui  
Lv 20,15  egua o ab ovella, muyre de mort, e  la bèstie ociets. 16 »E fembra que açò  
Lv 20,16  fassa de bèstie, abdosos muyren, e  la lur sanch sia sobre ells. 17 »Qui  
Lv 20,17  filla de son pare [*], e veurà  la letgeza d’ella e ella la vergonya d’  
Lv 20,17  e veurà la letgeza d’ella e ella  la vergonya d’ell, gran letgeza fan, per  
Lv 20,17  morts devant lo poble, per ço car  la vergonya de sa germana descobrí, e  
Lv 20,17  de sa germana descobrí, e porteran  la lur iniquitat. 18 »Qui jaurà ab fembra  
Lv 20,18  qui ha de son temps e descobrirà  la sua letgeza e ella amostrerà la sanch  
Lv 20,18  la sua letgeza e ella amostrerà  la sanch axí com li ix, muyren abdosos  
Lv 20,19  »E no descobriràs las vergonyas de  la germana de ton pare ne de ta mare, e  
Lv 20,19 carn descobrirà, e abdosos porteran  la lur iniquitat. 20 »Qui jaurà ab la  
Lv 20,20  la lur iniquitat. 20 »Qui jaurà ab  la muller de son frare e de son avonclo e  
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Lv 20,20 frare e de son avonclo e descobrirà  la vergonya de son parentat, abdosos  
Lv 20,20  de son parentat, abdosos porteran  la lur iniquitat e morran menys de  
Lv 20,21  menys de infants. 21 »Qui pendrà  la muller de son frare cose no degude fa e 
Lv 20,21  frare cose no degude fa e descobre  la vergonya de son frare, e per ço seran  
Lv 20,22 aquells per ço que no us avorrescha  la terra en què deveu intrar e habitar. 23 
Lv 20,24  parle a vosaltres que possaÿschau  la terra de aquells, la qual jo daré a  
Lv 20,24  possaÿschau la terra de aquells,  la qual jo daré a vosaltres en haretat,  
Lv 20,27  de mort; ab pedres sían alepidats;  la sanch d’aquells sia sobre ells. 21,Tit 
Lv 21,5  ensutzat. 5 No’s raguen lo cap ni  la barba ni en lurs carns no fassen  
Lv 21,12 ischa [*] del Senyor, car l’oli de  la unció santa del Déu ceu és sobre ell.  
Lv 21,14  13 »E prenga muller verja, 14 e  la vídua e la rebujada e la vil e la  
Lv 21,14  muller verja, 14 e la vídua e  la rebujada e la vil e la putana no  
Lv 21,14  14 e la vídua e la rebujada e  la vil e la putana no prenga, mas la  
Lv 21,14 e la vídua e la rebujada e la vil e  la putana no prenga, mas la poncella de  
Lv 21,14 e la vil e la putana no prenga, mas  la poncella de son poble. 15 No mescla la  
Lv 21,15 poncella de son poble. 15 No mescla  la sament de son linatge ab aquella de la  
Lv 21,15 sament de son linatge ab aquella de  la sua gent, car jo sóm lo Senyor Déu qui  
Lv 21,17  dient: 17 –Parla a Aron: »Home de  la tua sament per companyes qui haurà  
Lv 21,19  tort, 19 ne sia afollat lo peu o  la mà o la cama, 20 ni serà geperut o  
Lv 21,19  19 ne sia afollat lo peu o la mà o  la cama, 20 ni serà geperut o leganyós, o  
Lv 22,2  per ço que no menyspreu lo nom de  la mia santifichació que ells matexs  
Lv 22,4  Jo sóm lo Senyor. 4 »Home de  la sament de Aron que serà lebrós e haurà  
Lv 22,6  són santifichades; mas com levarà  la sua carn ab aygüe, 7 com se colguerà lo 
Lv 22,11  son argent, e aquell qui és nat en  la sua casa, aquells menjaran de aquellas  
Lv 22,12 menjaran de aquellas coses. 12 E si  la filla del sacerdot serà dada per muller 
Lv 22,13  o rebujade menys d’infants en  la casa de son pare, axí com havia  
Lv 22,14  anadescha en allò que haurà menjat  la quinta part, e don-ho al sacerdot en  
Lv 22,16 ventura no sostenguen iniquitat per  la lur colpa com menjaran las coses  
Lv 22,18 a tots los fills de Yrrael: »Hom de  la casa d’Irrael e dels stranys qui  
Lv 22,18  habiten entre vosaltres qui oferrà  la sua ofarena e pagarà son vot o de grat  
Lv 22,23  que haja talladas las orellas e  la coha, mas a pagar los vots no podeu  
Lv 22,24 genetius no ofirau al Senyor, ni en  la terra vostra açò de tot en tot no  
Lv 22,25  açò de tot en tot no fassau. 25 De  la mà de l’strany no ofirau pa al Senyor  
Lv 22,33  santifich, 33 que us he aduyts de  la terra de Egipte per ço que fos a  
Lv 23,5  die del mes en lo vespre, és  la Pascha del Senyor. 6 En lo XVè die d’  
Lv 23,6  lo XVè die d’aquell matex mes és  la sollemnitat dels pans alizos, e  
Lv 23,10  a ells: »Com sereu intrats en  la terra la qual jo donaré a vosaltres e  
Lv 23,10  »Com sereu intrats en la terra  la qual jo donaré a vosaltres e segareu  
Lv 23,10  e segareu vostra segade, adureu  la primera garba de vostra segade al  
Lv 23,11 promíssias. 11 E alcerà lo sacerdot  la garba devant Déu per ço que sia  
Lv 23,11  die del dissapte lo prevere alcerà  la garba e santificharà aquella, 12 e  
Lv 23,12 aquella, 12 e oferreu en lo die que  la garba se alcerà devant Déu I moltó de I 
Lv 23,15  die del dissapte en lo qual oferiu  la garba de las promíssias VII setmanes  
Lv 23,16  plenas 16 entrò a l’altre die de  la setmane cetena, ço és, L dies, e axí  
Lv 23,39  ajustareu tots los fruyts de  la vostre terra, festivareu la festa de  
Lv 23,39  de la vostre terra, festivareu  la festa de nostro Senyor per VII dies. Lo 
Lv 23,40 de palmers, e rams de fust que haja  la fulla spessa, e de sàlzer de torrent, e 
Lv 23,41 lo Senyor Déu vostro. 41 E cantareu  la sotlempnitat d’aquell per VII dies en  
Lv 23,42  habitareu en las cabanes e colreu  la festa per VII dies, e tot linatge qui  
Lv 24,3  las lànties 3 qui són fora  la claustre de la covinensa, en lo  
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Lv 24,3  3 qui són fora la claustre de  la covinensa, en lo tabernacle del  
Lv 24,6  6 dels quals metràs VI sobre  la taula que és molt pura, devant Déu la  
Lv 24,6  taula que és molt pura, devant Déu  la stabliràs. 7 E sobre aquells poseràs  
Lv 24,11  aquell, fou amanat a Moysès. E  la mare d’aquell era apellada Salomich  
Lv 24,12 trip de Dan. 12 E matéran aquell en  la càrcer entrò que sabéssan què manaria  
Lv 24,14  e tots aquells que oÿren dir  la flastomia posen lurs mans sobre lo cap  
Lv 24,21  21 »Si algú matarà bístie, smen- la; qui ferirà home, sia ponit. 22 »Agual  
Lv 25,2  a ells: »Com sareu intrats en  la terra la qual jo us donaré, coleu lo  
Lv 25,2  »Com sareu intrats en la terra  la qual jo us donaré, coleu lo dissapte  
Lv 25,5  car aquell any és reposament de  la terra. 6 E’n lo VIIèn any seran a  
Lv 25,9  XXXXVIIIIº anys, 9 e feràs cornar  la botzina en lo setèn mes, en lo desèn  
Lv 25,9  aquell die de perdonament tochareu  la botzina en tota la universa terra  
Lv 25,9  tochareu la botzina en tota  la universa terra vostre. 10 E  
Lv 25,10  de tots los habitadors de tota  la terra, car aquell és jubileu; l’home  
Lv 25,10  és jubileu; l’home tornerà a  la sua posseció, e cascú tornerà a la sua  
Lv 25,10  la sua posseció, e cascú tornerà a  la sua companya, 11 car l’any és de  
Lv 25,11  ne no cullau las promíssias de  la venema, 12 de la santifichació en l’  
Lv 25,12  las promíssias de la venema, 12 de  la santifichació en l’any jubileu, mas  
Lv 25,18  per ço que pugau habitar en  la terra sens neguna pahor, 19 e derà la  
Lv 25,19  terra sens neguna pahor, 19 e derà  la terra son fruyt, dels quals menjareu  
Lv 25,21 cullim nostres fruyts?”, 21 jo daré  la mia benedicció a vosaltres en l’any  
Lv 25,23  e menjareu lo vell. 23 »Emperò  la terra no vendreu null temps, car mia  
Lv 25,24  e avidedissos en ella, 24 per  la qual cose tota la regió de la vostre  
Lv 25,24  en ella, 24 per la qual cose tota  la regió de la vostre possació sots  
Lv 25,24  per la qual cose tota la regió de  la vostre possació sots condició de remció 
Lv 25,25  si serà aflegit ton frare e vendrà  la sua possació, lo pus proÿsme d’ell pot 
Lv 25,26 trobar aquell matex preu a rembre- la, 27 compteran lo fruyt de aquell temps  
Lv 25,28 possació. 28 E si no serà trobat en  la mà de aquell perquè puga retre lo preu, 
Lv 25,29  lo mur, haurà lecència de rembre- la com sia complit I any. 30 E si no la  
Lv 25,30  com sia complit I any. 30 E si no  la haurà remuda dins l’any entrega, lo  
Lv 25,30  d’ell vendran per tostemps, e no  la porà rembre nelex en l’any jubileu. 31 
Lv 25,31  nelex en l’any jubileu. 31 E si  la casa serà en vila que no haja murs, e  
Lv 25,31  no haja murs, e per dret de camp  la vendrà; si abans no serà remuda, en l’ 
Lv 25,34  entre los fills d’Irrael. 34 Per  la qual cose sots los pobles d’aquells no 
Lv 25,37  viura ton frare ab tu. 37 No deràs  la tua moneda ab usura a ell, ne la  
Lv 25,37  la tua moneda ab usura a ell, ne  la sobreabundància dels fruyts no  
Lv 25,38  vostro qui aduguí a vosaltres de  la terra de Egipte per ço que donàs a  
Lv 25,38 Egipte per ço que donàs a vosaltres  la terra de Canahan per ço que fos vostre  
Lv 25,41  e retornerà a son parentat e a  la possació de sos pares; 42 car ells són  
Lv 25,45 o aquells qui d’ells seran nats en  la vostra terra. E haureu aquells en  
Lv 25,48  parentat lo pot rembre; 48 aprés  la venda, qualsevulla de sos frares pot  
Lv 25,50 sían comptats los anys del temps de  la sua venda entrò a l’any jubileu, e la  
Lv 25,50 sua venda entrò a l’any jubileu, e  la moneda per la qual serà venut segons lo 
Lv 25,50  a l’any jubileu, e la moneda per  la qual serà venut segons lo nombre dels  
Lv 25,55  de Yrrael, los quals jo aduguí de  la terra de Egipte en mà fort. 26,Tit  
Lv 26,1  pedre entretallada en tota  la vostra terra per ço que adoreu a ella,  
Lv 26,4  jo us daré pluja en son temps, 4 e  la terra derà son germinament, e los  
Lv 26,5  5 e atenyeran las messas lo gra, e  la terra serà cuberta de sament, e  
Lv 26,5  e menys de por habitareu en  la terra vostra, 6 e daré pau a vosaltres, 
Lv 26,6 no serà qui us despert, e levaré de  la terra vostre malas bísties e coltell no 
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Lv 26,11  e no avorrirà a vosaltres  la mia ànima, 12 e jo iré entre vosaltres  
Lv 26,13  vostro que aduguí a vosaltres de  la terra de Egipte per ço que no servísseu 
Lv 26,13  entorn de vosaltres e trenquí  la brancha del vostro jou e maní-vos ab  
Lv 26,14  e maní-vos ab fermatat. 14 »Per  la qual cose, si vosaltres no oyreu ni no  
Lv 26,15  mi és ordonat, e que enrera torneu  la mia covinensa, 16 jo faré aquestas  
Lv 26,17 enamichs serà devorade. 17 E posaré  la mia faç contre vosaltres, e sereu  
Lv 26,19  cel dur desobre com a ferro e  la terra d’aram, 20 e tornerà a no-res  
Lv 26,30  vostres ýdoles, e haurà vós en oy  la mia ànima, 31 en tant que las vostres  
Lv 26,31  axí que no rabré d’equí avant  la odor de suavesa, 32 e destroyré la  
Lv 26,32  la odor de suavesa, 32 e destroyré  la vostra terra, e metran-s’hi vostros  
Lv 26,33  vosaltres lo meu cultell, e serà  la vostre terra deserta e vostres ciutats  
Lv 26,34 despoblades. 34 »E adonchs plaurà a  la terra los ceus dissaptes e tots los  
Lv 26,34  ceus dissaptes e tots los dies de  la sua solitut, car vosaltres sereu 35 en  
Lv 26,35  solitut, car vosaltres sereu 35 en  la terra dels hosts; e reposerà en los  
Lv 26,35  e reposerà en los dissaptes de  la sua solitut per ço com no reposàveu en  
Lv 26,36 enaxí que ells fugiran per lo so de  la fulla de l’arbre enaxí com si éreu  
Lv 26,38  entre las gents, e los stranys de  la terra vos consumeran. 39 E si algú  
Lv 26,39  seran desfets per lurs peccats en  la terra de vostros enamichs, neguex per  
Lv 26,40 e que’s remembren de lurs mals per  la falcia que feren a mi e per ço car  
Lv 26,41  contre ells e aportaré aquells en  la terra de lurs enamichs entrò que hage  
Lv 26,41  enamichs entrò que hage vergonya  la pensa d’ells no circonciza. »E lavors  
Lv 26,41  circonciza. »E lavors adoreran per  la lur impietat, 42 e remembrar-m’he de 
Lv 26,42 impietat, 42 e remembrar-m’he de  la mia covinensa la qual afermé ab Abraam  
Lv 26,42  -m’he de la mia covinensa  la qual afermé ab Abraam e ab Ysach e ab  
Lv 26,42  e ab Jacob, e remembrar-m’he de  la terra 43 la qual [*] fou lexade per  
Lv 26,43  e remembrar-m’he de la terra 43  la qual [*] fou lexade per ells complauran 
Lv 27,2  que ferà vot a Déu e obliguerà  la sua ànima, donerà lo preu ceu sots  
Lv 27,3  anys, donerà L sicles d’argent a  la masura del santuari; 4 e si és fembra,  
Lv 27,5  a XX, lo mascle derà XX cicles, e  la fembra, X. 6 E si és de I mes tro a V  
Lv 27,6  V anys, lo mascle derà V cicles, e  la fembra, III. 7 E de XXXX anys amunt, lo 
Lv 27,7  amunt, lo mascle derà XV cicles, e  la fembra, X. 8 E si seran pobres que no  
Lv 27,8  seran pobres que no puguen star a  la dita stimació, staran devant lo  
Lv 27,13  qui oferran, anedescha sobre  la stimació la Vª part. 14 »E si home ferà 
Lv 27,13  anedescha sobre la stimació  la Vª part. 14 »E si home ferà vot de la  
Lv 27,14  Vª part. 14 »E si home ferà vot de  la sua casa que la santificharà a Déu,  
Lv 27,14 si home ferà vot de la sua casa que  la santificharà a Déu, concidererà lo  
Lv 27,15 lo vot volrà rembre aquella, donerà  la quinta part de la stimació demunt e  
Lv 27,15  aquella, donerà la quinta part de  la stimació demunt e haurà aquella casa.  
Lv 27,16  casa. 16 »E si prometrà camp de  la sua possació [*] serà concegrat al  
Lv 27,16  serà concegrat al Senyor, segons  la masura de la sament serà stimat lo  
Lv 27,16  al Senyor, segons la masura de  la sament serà stimat lo preu: si ferà  
Lv 27,16 ferà sembrade de XXX muigs d’ordi,  la terra vendràs per L cicles d’argent.  
Lv 27,18  lo jubileu, tornerà lo prevera  la moneda segons los romanents dels anys  
Lv 27,19  aquell que ell promès, anedescha  la quinta part de la stimació de la  
Lv 27,19 promès, anedescha la quinta part de  la stimació de la moneda, e posseyr-l’  
Lv 27,19  la quinta part de la stimació de  la moneda, e posseyr-l’ha; 20 e si no  
Lv 27,24  venut e l’havia hagut en sort de  la sua possació. 25 »Tota stimació sia  
Lv 27,27  qui l’oferrà lo rembrà segons  la sua stimació, e anedescha la quinta  
Lv 27,27 segons la sua stimació, e anedescha  la quinta part del preu. E si no’l vol  
Lv 27,31  rembre las suas dècimes, anedescha  la quinta part del preu en aquellas  
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Lv 27,32  e ovellas e cabres que passen sots  la verga del pastor, qualquequal aporterà  
Lv Expl  ExplAcí finex lo terç libre de  la qui és apellat Levítich, e los jueus  
Ex 15,2  e lo pujador gità en la mar. 2  La mia fortalesa e la mia laor és nostro  
Ex 15,6 avellaren en pregont com a pedre. 6  La tua mà dreta, Senyor, me fassa gran en 
Ex 15,9  pendré e †perí† las despullas.  La mia ànima serà complida, e trauré mon  
Ex 23,27 compliré lo nombre de tos jorns. 27  »La mia por manaré devant tu e auciuré tot 
Ex 25,35  e rodanxes per sengles liris. 35  La sperulle dessots II canons per III  
Ex 26,2  e obre de agulla la faràs. 2  La longuesa de una cortina haurà XXVIII  
Ex 30,36 e en aquell loch jo aparexeré a tu.  La timiama sia a vosaltres sant dels  
Ex 33,14  gent. 14 E dix nostro Senyor:  –La mia cara devant tu és, e daré’t  
Ex 34,22  die de arar e de segar staràs. 22  »La festa de las Setmanas ma feràs en las  
Lv 2,1  odor a Déu. 2,Tit Capítol sagon 1  »La ànima quant oferrà a nostro Senyor sa  
Lv 5,2  portarà la sua iniquitat. 2  »La ànima qui tocarà alguna cose  
Lv 6,21  al matí e la mitat al vespre. 21  La qual fregiran en la paella ab oli, e  
Lv 14,45 en aquella e la casa és inmunde. 45  La qual mantinent sia destroÿda e las suas 
Lv 17,14  què jo diguí als fills d’Irrael:  La sanch de universes carns no menjareu,  
Lv 18,7  la sua legesa. Jo sóm lo Senyor. 7  »La letgesa de ton pare e de ta mare no  
Lv 18,11  la filla, car vergonya tua és. 11  »La vergonya de la filla de la muller de  
Lv 18,12  e és sor tua, no descobriràs. 12  »La vergonya de la sor de ton pare [*],  
Lv 18,14  per ço car és carn de ta mare. 14  »La vergonya de ton oncle no revalaràs ni  
Lv 18,18  e aytal com és no casta. 18  »La sor de ta muller no hu prengues en  
Lv 19,36  falcia en juý, ne en pes [*]. 36  La vostra masura sia justae; lo vostro  
Ex 2,12  frares; 12 e com ell guardàs ça e  là e vis que no hy havia negú, ferí lo  
Ex 36,24 una e de l’altre part dels angles,  là on la encastadura dels costats sa  
Lv 7,2 dels sants és, 2 e per amor de assò  là on degollaran lo holocaust degollaran e 
Lv 15,6 nèdeu entrò al vespre. 6 E si siurà  là on ell ha segut, ell levarà las suas  
Ex 39,39  de aram, [*] e tots sos vaxells, e  labis ab son vas, e las tendas del palau,  
Ex 40,7  l’altar de l’holocaust. 7 Lo  labis, entre l’altar e el tabernacle, e  
Ex 40,28  Déu havia manat a Moysès. 28 E lo  labis [*] entre lo tabernacle del  
Lv 5,4  4 »Ànima qui jurerà e mourà sos  labis a mentir o a mal o a bé, e en aquell 
Ex 31,9 de holocaust e tots lurs vaxells, e  làbit ab tot son fondament, 10 e  
Ex 37,11  -la de or fort bell, e féu-li  làbit d’or engir 12 [*] de làbit corona  
Ex 37,12  -li làbit d’or engir 12 [*] de  làbit corona [*] d’or. 13 E féu-hi IIII 
Lv 13,7 [*] la lebrozia crexerà e serà vist  labrós, sia tornat al prevere 8 e  
Lv 13,46 ha al sacerdot 46 per tostemps, car  labrós és e no nèdeu; e aquest habitarà  
Lv 13,47  47 »Vestidures de lana e de li que  labrós haurà 48 en stam o sots regiment d’ 
Lv 13,2  o fístola o naxensa axí com de  labrozia, sia aduyt a Aron sacerdot o algú 
Lv 13,15  la carn vive en aquell parrà, 15  ladonchs lo sacerdot jutgerà ell per  
Lv 16,20  e lo tabernacle e l’altar,  ladonchs ofira lo cabrit viu. 21 E posada  
Ex 22,2  e IIII ovellas, per una. 2 E si és  ladre qui trench casa de nits e hy és  
Ex 22,7 qui hu haurà rebut, si és trobat lo  ladre, al doble ho retrà. 8 Si s’amaga,  
Ex 22,12 reta. 12 E si hom li ho ha tolt per  ladronici, retrà lo dan al senyor. 13 E si 
Ex 10,12 sobre la terra de Egipte, e vindran  lagostas, e pugeran sobre ella e  
Ex 10,13  atelà la terra de Egipte ab las  lagostas que hy aportà, 14 qui pujaren  
Ex 10,19  qui venia de ponent, e gità las  lagostas en la Mar Roja, axí que no’n  
Ex 10,6  e no’ls escoltà. E venguéran las  lagostes sobre Egipte. 7 E vinguéran los  
Lv 11,22 son genus, e attacus e ophiomacus e  lagots, cascun d’aquests segons son  
Ex 28,38  Yrrael en tots sos dons. E serà la  làmina tostemps en son front per ço que  
Ex 39,29  com Déu manà a Moysès. 29 E féran  làmina de sant ornament, d’or fort pur, e 
Ex 36,34  los forrellats, e cobrí’ls de  làminas d’or. 35 E féu vela de jacint e  
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Ex 9,23  e nostro Senyor Déu donà trons e  lamps e pedre en la terra de Egipte, e féu 
Ex 9,28  a nostro Senyor que céssan los  lamps e los trons e la pedra, e lexar-  
Ex 19,16  comensaren los trons e los  lamps, e una nuu fort spessa cobrí lo  
Ex 20,18  E tot lo poble oÿa los trons e los  lamps e lo so del corn e lo munt qui  
Lv 13,47  las albergades. 47 »Vestidures de  lana e de li que labrós haurà 48 en stam o 
Lv 13,59  lig de lebrozia e del vestiment de  lana e de li e de stam e de totas coses  
Ex 15,26  [*], no amanaré sobre tu la  langor que posí en Egipte, car jo sóm  
Ex 27,20 que sia fet a molí, per ço que crem  làntie tostemps 21 al tabernacle del  
Lv 24,2  pur e luent a ops de inluminar las  lànties 3 qui són fora la claustre de la  
Lv 21,20  o si serà ronyós o serpiginós o  lantillós o pigatós; 21 tots aquells del  
Ex 15,2 la mar. 2 La mia fortalesa e la mia  laor és nostro Senyor, e és fet a mi en  
Ex 1,5 Dan, Gad, Asser e Benjamín. 5 Totas  las ànimas qui isquéran de la cuxa de  
Ex 1,15  [*]. 15 E dix lo rey de Egipte a  las madrinas dels habreus –e la una havia  
Ex 1,17  e si és famella stojau-la. 17 E  las madrines teméran a Déu e no féran lo  
Ex 1,18  los mascles. 18 E lo rey apellà- las e dix: –Què és assò que voleu fer, que 
Ex 1,19 –Las fembres habreas no són axí com  las altres de Egipte, car ellas saben de  
Ex 1,21 poble e fou massa confortat, 21 car  las madrinas teméran Déu [*]. 22 E manà  
Ex 2,5  per ço que’s levàs al flum, e  las suas massipas anaven per mig de la  
Ex 2,5 la sistella [*], tremès-hi una de  las sirventas e aportaren-le-hy. 6 E  
Ex 2,16  vengudes a poar aygüe, e complíran  las canals e volían abeurar lo bestiar de  
Ex 2,17  los pastors e gitaren- las-na. E levà’s Moysès e defès las  
Ex 2,17  las-na. E levà’s Moysès e defès  las massipas e abeurà lur bestiar. 18 E  
Ex 2,23 E los fills d’Irrael gemagaren per  las obras, e cridaren. E lur crit pujà a  
Ex 3,1  Capítol quart 1 E Moysès paxia  las ovellas de Getró son sogre, sacerdot  
Ex 3,8  devall per ço que’ls desliure de  las mans dels egipcians e’ls amèn en  
Ex 3,15  és mon memorial en totas coses en  las generacions. 16 Vé e ajusta tots los  
Ex 3,20  rey de Egipte [*] 20 [*] en totas  las mias maravellas que faré enmig d’  
Ex 4,15  tu de cor; 15 e parla-li e posa  las mias paraulas en la sua bocha, e jo  
Ex 4,21  –Vé e ratorna en Egipte, e totas  las maravellas que jo posí en ta mà fes  
Ex 4,28  28 E comptà Moysès a Aron totas  las paraulas de nostro Senyor per què  
Ex 4,30  d’Irrael. 30 E parlà Aron totas  las paraulas que nostro Senyor havia ditas 
Ex 5,7  no doneu palla al poble a fer  las teulas axí com primerament, mas vagen  
Ex 5,8 ells e cúllan rostoy. 8 A manera de  las teulas que primer fèyan posareu sobre  
Ex 5,14  –Per què no compliu la masura de  las teulas vuy e ayir axí com primerament? 
Ex 5,19 los deya: “No us minvarà hom res de  las teulas cascun die”, 20 corregueren a  
Ex 6,14 [*]. 14 Aquests són los prínceps de  las casas de lurs companyes. Los fills de  
Ex 6,25  fill de Aron, pres muller de  las fillas de Phutiel, qui li parí Finiès. 
Ex 6,25  Finiès. Aquests són prínceps de  las companyes de Leví per lurs perentius.  
Ex 7,15  Senyor– al matí, e ell axirà a  las aygües, i tu staràs devant ell a la  
Ex 7,18  pexos qui són en lo flum morran, e  las aygües pudiran, e seran turmentats  
Ex 7,19  “Prin ta verga e stin ta mà sobre  las aygües de Egipte e sobre los flums e  
Ex 8,3  en ta casa, [*] e al teu lit, e en  las cases dels teus servents e del teu  
Ex 8,5  los flums e sobre los rius e sobre  las bassas, e amena granotas sobre tota la 
Ex 8,6  6 E Aron stès sa mà sobre totas  las aygües de Egipte, e pujaren las  
Ex 8,6  las aygües de Egipte, e pujaren  las granotas e cobriren tota la terra de  
Ex 8,8  –Pregau a nostro Senyor que tolga  las granotas de mi e de mon poble, e  
Ex 8,9  tos servents e per ton poble que  las granotas isquen de ta terra e de ta  
Ex 8,11 lo Déu nostro, 11 e pertir-s’han  las granotas de tu e de ta casa, e de tos  
Ex 8,12  a nostro Senyor per la promesa de  las granotas que havia feta a Farahó. 13 E 
Ex 8,13  la paraula de Moysès, e moriren  las granotas de las cases e de las vilas e 
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Ex 8,13  Moysès, e moriren las granotas de  las cases e de las vilas e dels camps, 14  
Ex 8,13  las granotas de las cases e de  las vilas e dels camps, 14 e ajustaren-  
Ex 8,14  e dels camps, 14 e ajustaren- las en grans torrents, e podriren la  
Ex 8,17  los moscallons en los hòmens e en  las donas e en las bísties, e tota la pols 
Ex 8,17  en los hòmens e en las donas e en  las bísties, e tota la pols de la terra  
Ex 8,18 moscallons axí en los hòmens com en  las bísties. 19 E diguéran los encantadors 
Ex 8,20  e stà devant Farahó quant irà a  las aygües, e diràs-li: “Açò diu nostro  
Ex 8,21  cases tots linatges de mosques, e  las cases dels egipcians seran plenas de  
Ex 8,26  E dix Moysès: –No’s pot fer axí;  las horrezas dels egipcians sacrificharem  
Ex 8,29 tu, pregaré per tu nostro Senyor, e  las moscas partir-s’han de tu e de ton  
Ex 8,31  féu segons la sua paraula, e tolch  las moscas de Farahó e dels cervents seus  
Ex 9,3  e sobre los cavalls e los bous e  las ovellas pastilència fort gran, 4 e  
Ex 9,4  ferà nostro Senyor maravella entre  las possacions [*] de Egipte, que res no  
Ex 9,6  los bestiars dels egipcians, e de  las bísties de Yrrael neguna no’n morí. 7 
Ex 9,8  Senyor a Moysès e Aron: –Preneu  las mans plenas de cendra del foch, e  
Ex 9,9  la terra de Egipte, e los hòmens i  las bístias hagen nafres, e sían vergades  
Ex 9,9  hagen nafres, e sían vergades  las gents en tota la terra de Egipte. 10 E 
Ex 9,10  e foren fetas nafres e vexigues en  las gents e en las bísties. 11 E los  
Ex 9,10 nafres e vexigues en las gents e en  las bísties. 11 E los encantadors no  
Ex 9,11  no podien star devant Moysès per  las nafres que havían ells e tota la terra 
Ex 9,14  car aquesta vegada trematré totas  las mias plagues sobre ton cor e sobre tos 
Ex 9,21  tots los seus servents als camps e  las bísties. Capítol XIII 22 E dix nostro  
Ex 9,33  Moysès [*] de la ciutat e stès  las mans a nostro Senyor, e cessaren los  
Ex 10,2  meus en ell, 2 e que ho comptes en  las orellas de tos fills e de tos néts  
Ex 10,6  arbres dels camps, 6 e compliran  las tuas cases e dels teus servents e de  
Ex 10,6  e no’ls escoltà. E venguéran  las lagostes sobre Egipte. 7 E vinguéran  
Ex 10,13 cremant atelà la terra de Egipte ab  las lagostas que hy aportà, 14 qui pujaren 
Ex 10,19  gran qui venia de ponent, e gità  las lagostas en la Mar Roja, axí que no’n 
Ex 11,10  10 E Moysès e Aron féran totas  las maravellas qui són stades ditas devant 
Ex 12,3  mes cascú pendrà un anyell de  las ovellas e dels cabrits, per lus  
Ex 12,7  sua sanch, e posar-n’han sobre  las portas, en los limdars de las cases a  
Ex 12,7 sobre las portas, en los limdars de  las cases a on lo menjaran. 8 [*] aquella  
Ex 12,23 veurà la sanch sobre lo lindar e’n  las posts de ella, passarà la porta e no  
Ex 12,27  de nostro Senyor, quant passà per  las cases [*] de Yrrael en Egipte e ferí  
Ex 12,27 Egipte e ferí los egipcians e salvà  las nostras cases.” E lo poble encorbà’s  
Ex 12,29 càrcer, e tots los primers fills de  las bísties. 30 E levà’s Farahó de nits,  
Ex 12,46  case serà menjat, e no portaràs de  las suas carns defora, ne trencharàs lo  
Ex 13,4  vuy pa levat. 4 E †axit† lo mes de  las novellas messas. 5 Quant Déu vos haurà 
Ex 13,15  de l’hom tro al primer fill de  las bísties, e per ço sacrifich a nostro  
Ex 13,20  de Sochot e albergaren en Aram, en  las darreras parts de la solea. 21 E  
Ex 14,2  Belsafon. Devant ell posareu  las albergades sobre la mar. 3 Car Farahó  
Ex 14,13  us vullau tembre, i stau e vejau  las grans coses de nostro Senyor que ferà  
Ex 14,19  Senyor [*] 19 [*] qui anava devant  las albergades de Yrrael. E anava ab ells  
Ex 14,20 e lexà los primers e 20 stech entre  las albergades de Egipte e las albergades  
Ex 14,20  entre las albergades de Egipte e  las albergades d’Irrael, e era la lum  
Ex 14,24  matí, e nostro Senyor guardà sobre  las albergades dels de Egipte per una  
Ex 14,25  e ocís la host d’ells, 25 e girà  las rodes de las carretas e anaren al  
Ex 14,25  d’ells, 25 e girà las rodes de  las carretas e anaren al fons. E diguéran  
Ex 14,26  mà sobre la mar per ço que tórnan  las aygües quantre los de Egipte, sobre  
Ex 14,27  e mentre los de Egipte fugiren,  las aygües los prenguéran e nostro Senyor  
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Ex 14,27 nostro Senyor enclòs-los enmig de  las aygües. 28 [*] e cobriren las carretas 
Ex 14,28  de las aygües. 28 [*] e cobriren  las carretas e los cavallers e tota la  
Ex 14,29 anaven per mig de la mar en sech, e  las aygües era quax mur a la part dreta e  
Ex 15,8  ’ls deguastà axí com rostoll, 8 e  las aygües fóran ajustades en spirit de  
Ex 15,9  si per aquell† pendré e †perí†  las despullas. La mia ànima serà  
Ex 15,17 teu santuari, Senyor, que fermaren  las tues mans. 18 Nostro Senyor regnerà  
Ex 15,23  en Marach, e no podien beura  las aygües de Marach per ço com éran  
Ex 15,25  li un fust; e quant l’hach mès en  las aygües tornaren-sa dolsas. E allí li 
Ex 15,27  e anaren a Helim e albergaren prop  las aygües. 16,Tit  1 [*] e vench la  
Ex 16,3  terra de Egipte, quant sèyam sobre  las ollas e menjàvem los pans [*]  
Ex 16,12 Senyor a Moysès e dix: 12 –Oÿdas he  las murmuracions dels fills de Yrrael.  
Ex 16,13  de guatles que cobriren totas  las tendas, e al matí hach una rosada  
Ex 16,13  hach una rosada blancha entorn de  las tendas. 14 E quant hach cubert la cara 
Ex 16,32  de aquella, e sia guardada en  las devenidores generacions per ço que  
Ex 16,33  una masura, e stojau-ho [*] a  las generacions vostres 34 axí com manà  
Ex 16,35  fóran nodrits tro que tocharen  las pertides de Canahan. 36 E gòmor, ço  
Ex 16,36 aquellas masuras, [*] fou stojada a  las generacions sdevenidores. Ex 17,Tit  
Ex 17,11  del munt. 11 E quant Moysès levava  las mans, vensia Yrrael, e si un poch las  
Ex 17,11  mans, vensia Yrrael, e si un poch  las baxava, Amalech vensia. 12 E las mans  
Ex 17,12  las baxava, Amalech vensia. 12 E  las mans de Moysès éran faxugues e  
Ex 17,12  què’s sech. Aron e Hur sostenían  las suas mans de la una part e de l’  
Ex 17,12  de la una part e de l’altre, e  las suas mans no s’abaxaren tro que lo  
Ex 17,14  de remembrament, e liura-ho en  las orellas de Josuè, car jo destroviré la 
Ex 18,16  ’ls mostre los menaments de Déu e  las suas ligs. 17 E ell respòs: –No fas  
Ex 18,22  22 qui jutgen lo poble tostemps, e  las grans coses e los grans plets  
Ex 18,22  a tu, e ells jutgen solament  las manors coses. Pertex los càrrechs  
Ex 18,26  a ell, e ells jutjaven solament  las leugeras coses. 27 E lexà’n anar  
Ex 19,4  com vos he aportats sobre  las ales de las àguilas i us he a mi  
Ex 19,4  vos he aportats sobre las ales de  las àguilas i us he a mi prezos. 5 Si oÿu  
Ex 19,6  e gent santa.” Aquestas són  las paraulas que parlaràs als fills de  
Ex 19,7  poble per edat, e sponé’ls totas  las paraules que havia manat nostro  
Ex 19,8 hach comptat a nostro Senyor Moysès  las paraulas del poble, 9 dix-li nostro  
Ex 19,9  per tostemps. E féu a saber Moysès  las paraulas del poble a nostro Senyor, 10 
Ex 19,12  -vos no pugeu al munt ne toqueu  las pertidas de tot aquell, e qui tocharà  
Ex 19,16 gran, e temé’s lo poble qui era en  las albergades. 17 E quant los hach amenat 
Ex 19,17  Moysès devant Déu del loch de  las albergades, stiguéran al peu del munt  
Ex 20,4 dejús, ni aquellas coses qui són en  las aygües sots la terra, 5 ne las  
Ex 20,5  en las aygües sots la terra, 5 ne  las adoreràs ni las colràs. Jo sóm ton Déu 
Ex 20,5 sots la terra, 5 ne las adoreràs ni  las colràs. Jo sóm ton Déu fort, celós,  
Ex 21,6  e ajustar-l’ha a la porta, e a  las posts foredar-li-ha la una orella  
Ex 21,7 en serventa, axir [*] n’ha axí com  las serventas han acostumat axir; 8 e si  
Ex 21,10  ells; 10 e si’n pren altre, ferà  las nossas a la massipa e no li negarà sos 
Ex 21,19  emperò que ell pach e que reta  las despesas que lo ferit hauria fetas e  
Ex 21,34 la sija o sisterna retrà lo preu de  las bísties, e ço qui hy morrà serà seu.  
Ex 22,17  segons la manera de l’axovar que  las vèrgens han acostumat de pendre. 18  
Ex 23,8  que los savis obseguen e gíran  las paraulas dels justs. 9 »E ab palagrí  
Ex 23,9 no seràs trist, car vosaltres sabeu  las ànimas dels strans e vosaltres fos  
Ex 23,11  ço que romandrà menjar-ho-han  las bísties del camp. E axí hu feràs en la 
Ex 23,19  de la tua festa tro al matí. 19 E  las promíssias dels blats de la tua casa  
Ex 23,24  colràs, ni feràs lus obras, abans  las destruyràs e trencharàs las ymatges.  
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Ex 23,24  abans las destruyràs e trencharàs  las ymatges. 25 E servireu a nostro Senyor 
Ex 23,29  ço que la terra no sia deserta e  las bísties crèschan en quantre tu; 30 [*] 
Ex 24,3  retornà al poble e dix-los totas  las paraulas de nostro Senyor Déu e tots  
Ex 24,4  Déu farem. 4 E Moysès scriví totas  las paraulas de Déu, e levà’s matí e  
Ex 24,6 ço és, XII vadells. 6 E Moysès pres  †las ventrades† de la part de la sanch  
Ex 24,8  féu Déu ab vosaltres sobre totas  las tuas paraulas. 9 E pujaren Moysès e  
Ex 25,2  als fills d’Irrael que’m donen  las promíssias, e pendreu-las de tot hom 
Ex 25,2  donen las promíssias, e pendreu- las de tot hom qui de grat las ofer. 3  
Ex 25,2  -las de tot hom qui de grat  las ofer. 3 Aquestas coses són que deveu  
Ex 25,20  costat del tabernacle, 20 e obren  las lurs alas e cobren l’oracle e guarden 
Ex 25,20 -sa la una ala a l’altre e giren  las cares. Aquest és lo cobertor ab què’l 
Ex 25,31  31 »E feràs canalobres d’or net,  las branques de aquells e canons e anaps,  
Ex 25,33  de nou en cascuns dels canons, e  las pedres ensemps e los liris, e III  
Ex 25,36  prosseynt de la una brancha. 36 E  las sperulles e los canons de aquell seran 
Ex 26,3  e sí seran ajustades ensemps;  las altres V per ajustament semblant se  
Ex 26,4  de seda al costat, e al cap de  las cortinas haurà cordes perquè las unas  
Ex 26,4 de las cortinas haurà cordes perquè  las unas e las altres se puguen ajustar o  
Ex 26,4  haurà cordes perquè las unas e  las altres se puguen ajustar o acostar. 5  
Ex 26,6  d’or ab los quals los vels de  las cortines se puguen ajustar perquè un  
Ex 26,9  de la una e de l’altre. 9 De  las quals V ne ajustaràs ensemps a si, la  
Ex 26,11  matall ab los quals sían ajustades  las bagues, e fasses de tot un cobriment.  
Ex 26,17 ab l’altre; en aquesta guisa totas  las taulas seran aparellades. 18 E hauran  
Ex 26,24 dejús tro a dessús, e un ajustament  las tendrà totas; e seran ajustades [*]  
Ex 26,24 tendrà totas; e seran ajustades [*]  las II taulas que deu hom posar als  
Ex 26,26 fust de setim V, per ço que tenguen  las taulas a le un costat del tabernacle,  
Ex 26,28  de aquell matex nombre per mig  las taulas de la part de ssus tro a l’  
Ex 26,29  per ço que tinguen los forrallats  las taulas, e cobriràs de launes d’or. 30 
Ex 26,37 bis retort per obre d’egulla. 37 E  las V colones del fust de setim deureràs,  
Ex 26,37 deureràs, e devant ellas aduran hom  las tendas, e hauran los caps d’or e los  
Ex 27,9 del tabernacle ves migjorn, e seran  las tendes de bis retort. En un costat  
Ex 27,12  palau qui guarda ves ponent seran  las tendas per L colzos, e X colones e  
Ex 27,17  ab aytants fonaments. 17 Totas  las colones del palau seran vestidas  
Ex 27,21  E serà perdurable la honor per  las succecions dels fills d’Irrael.  
Ex 28,7  ajustades en los altres costats de  las sumitats e que’s tornen en u. 8 E  
Ex 28,32 entorn serà texida, axí com serà en  las stremas parts de las vestiduras,  
Ex 28,32  com serà en las stremas parts de  las vestiduras, perquè no’s rompen  
Ex 28,41  e a sos fills ab ell, e sagraràs  las mans de tots, santificharàs-los per  
Ex 28,42  de li per ço que cobren la carn de  las lurs legesas, dels ronyons tro a las  
Ex 28,42  lurs legesas, dels ronyons tro a  las cuxas. 43 E usaran de aquells Aron e  
Ex 29,12  del vadell e posar-l’has sobre  las colones de l’altar ab ton dit, e l’  
Ex 29,14  e los fems cremaràs defora totas  las albergades, per ço car és per lo  
Ex 29,15  cap d’ell posarà Aron e sos fills  las mans. 16 E quant l’hauràs sacrificat, 
Ex 29,17  e los peus levats poseràs sobre  las carns trenchades e sobre son cap, 18 e 
Ex 29,21  [*]. »E quant seran segrats ells e  las vestidures, 22 pendràs lo grex del  
Ex 29,24  24 e posar-ho-has tot sobre  las mans de Aron e de sos fills, e  
Ex 29,25 Senyor. 25 E pendràs totas coses de  las mans d’ells e ensendràs-ho sobre l’ 
Ex 29,29  hauran sos fills aprés d’ell, e  las mans d’ells sían untades en ella e  
Ex 29,35 Aron e sos fills. VII dies sagraràs  las mans d’ells, 36 e oferràs un vadell  
Ex 30,3  bell, axí la grazela d’ell com  las parts entorn e los corns. E fer-li- 
Ex 30,7  olga al matí, quant adoberà  las luernas 8 e quant las haurà ensesas al 
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Ex 30,8 quant adoberà las luernas 8 e quant  las haurà ensesas al vespre, cremarà  
Ex 30,16 devant nostro Senyor e hage mercè a  las ànimas d’ells. Capítol XXXVI 17 E  
Ex 30,19  -s’han en ell Aron e sos fills  las mans e los peus 20 quant intraran al  
Ex 30,29  tot, car sants dels sants són: qui  las tocharà santifichat serà. 30 A Aron e  
Ex 30,31  oli de unció serà a mi sant en  las vostres generacions, 32 e carn d’home 
Ex 32,13 multiplicharé la tua sament axí com  las stelas del cel, e tota aquesta terra  
Ex 32,16  de Déu era entretellada en  las taulas. 17 E oyí Josuè lo brogit del  
Ex 32,17 a Moysès: –Brogit de batalla oig en  las albergades. 18 E ell respòs: –No és  
Ex 32,19  19 E quant se foren acostats a  las albergades, viu Moysès lo vadell [*],  
Ex 32,19  [*], e enfelloní’s fort, e gità  las taulas de la mà e trencà-las al peu  
Ex 32,19 gità las taulas de la mà e trencà- las al peu del munt. 20 E pres lo vadell e 
Ex 32,26  enamichs; 26 stech a la porta de  las albergades e dix: –Si negú és de  
Ex 32,27  sobre la cuxa, e anau [*] per mig  las albergades, e ocia cascú son frare e  
Ex 33,7 Moysès stès la sua tenda luny, fora  las albergades, e apellà lo seu nom «tenda 
Ex 33,10 la porta de la tenda, e aoraven per  las portas de lurs tendas. 11 E parlava  
Ex 33,11  a son amich. E quant ell anava a  las albergades, lo seu servent Josuè, fill 
Ex 33,23  23 e levaré la mia mà e veuràs  las mias spatles, mas la mia cara veura no 
Ex 34,1  II taulas de pedre a semblansa de  las primeras, e scriuré sobre ellas las  
Ex 34,1 las primeras, e scriuré sobre ellas  las paraulas que éran en las altres que  
Ex 34,1  ellas las paraulas que éran en  las altres que trenquist. 2 Sies aparellat 
Ex 34,4 Moysès II taulas de pedra talas com  las primeras, e levà’s de nit e pujà al  
Ex 34,4  Senyor li havia manat, e portà  las II taulas. 5 E quant nostro Senyor fou 
Ex 34,7 no és castigat sens colpa, qui rets  las iniquitats dels pares als fills [*]  
Ex 34,9  poble és de dur cap, e que tolgues  las nostras iniquitats e los peccats, e  
Ex 34,18 axí com te maní al temps del mes de  las novellas messas [*]. 19 »Tot ço que  
Ex 34,19  linatge masculí serà meu; de totas  las qui han ànima, axí de bous com de  
Ex 34,22  e de segar staràs. 22 »La festa de  las Setmanas ma feràs en las promíssias de 
Ex 34,22  festa de las Setmanas ma feràs en  las promíssias de la tua messa de forment, 
Ex 34,24  24 car quant jo havia toltas  las gents de ta cara e havia axemplats los 
Ex 34,27  –Scriu aquestas paraulas per  las quals jo he promesa ma ajuda a tu e a  
Ex 34,28  ni aygüe no begué, e scriví en  las taulas X paraulas de covinensa. 29 E  
Ex 34,33  Sinaý. 33 E quant foren complidas  las paraulas, posà un vel sobre sa cara.  
Ex 35,5 que manà nostro Senyor: 5 “†Pertir†  las promíssias a nostro Senyor. Tot home  
Ex 35,5  a nostro Senyor. Tot home  las ofira a nostro Senyor de volentat e de 
Ex 35,8  [*], e fust de setim 8 e oli a  las lumenàries e per ço que’n fassa  
Ex 35,14  [*], i pans [*], 14 e canalobre e  las lumenàries [*], e oli a cremar, 15 e  
Ex 35,19  vista al ministeri del santuari, e  las vestidures de Aron bisbe e de sos  
Ex 35,22  testimoni [*]. 22 E los hòmens ab  las fembras donaren tot ço qui era a honor 
Ex 35,25  de setim a veriables usos. 25 E  las fembras sàvias donaven ço que sabien:  
Ex 35,28  28 e coses bé olents e oli a  las lumenàries e aparellar ungüent per fer 
Ex 35,29  fort suau. 29 Tots los hòmens e  las fembras ab pensa humil oferían dons  
Ex 36,9  alt IIII; una masura havían totas  las cortinas. 10 E ajustà [*] las altres V 
Ex 36,10 totas las cortinas. 10 E ajustà [*]  las altres V la una a l’altre. 11 E féu  
Ex 36,12  cortina axí matex, 12 per ço que  las ances vinguéssan quantre si la una a  
Ex 36,13 L cercles d’or que s’agafassen ab  las ances de las cortines e que’n fos fet 
Ex 36,13 or que s’agafassen ab las ances de  las cortines e que’n fos fet un  
Ex 36,18  que’n fos fet un mantell de totas  las sagas. 19 E féu lo cobertor del  
Ex 36,20 altre cobriment de jacint. 20 E féu  las taulas [*] de fust de setim; 21 e la  
Ex 36,22  ab l’altre; axí ho féu en totas  las taulas del tabernacle. 23 E havia XX  
Ex 36,31  de fust de setim, V a tenir  las taulas de la un costat del tabernacle, 
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Ex 36,33 altre forrellat qui vingués per mig  las taulas, de la un angle a l’altre, 34  
Ex 36,36 colones de fust de setim, e deurà- las ab los caps e féu los vazos d’elles  
Ex 37,13 -hi IIII †colones† d’or, e posà- las en IIII angles per cascun peu de la  
Ex 37,22  qui éran de la un forrellat. 22 E  las sparullas e los arbres éran de aquell  
Ex 38,8  d’aram ab son vas dels spills e  las fembras qui vetlaven a la porta del  
Ex 38,10  de aram ab lurs vazos; als caps de  las colones e totas las entelladuras de la 
Ex 38,10  als caps de las colones e totas  las entelladuras de la obra era d’argent. 
Ex 38,12  aram ab lurs vazos, e los caps de  las colonas éran [*] d’argent; 13 e ves  
Ex 38,14  aparellà tendas de L colzos, 14 de  las quals havia, a l’un costat, XV  
Ex 38,16  e atrestants vazos, 16 e totas  las tendas [*] éran de bis retort, 17 e  
Ex 38,17  de bis retort, 17 e los vazos de  las colonas éran de argent, e los caps d’ 
Ex 38,17 entretellaments, d’argent. E vestí  las colonas del palau d’argent, 18 e a l’ 
Ex 38,18  segons la masura que havían totas  las tendas del palau. 19 E las colonas  
Ex 38,19  totas las tendas del palau. 19 E  las colonas foren IIII a la intrada, ab  
Ex 38,19  ab basses de aram, e los caps e  las entratelladures éran d’argent, 20 e  
Ex 38,21  segons lo manament de Moysès, en  las sirmònias dels diaques per mà de  
Ex 38,28  28 E de MDCCLXXV féu los caps de  las colonas e vestí-los de argent. 29 E  
Ex 39,3  e féu cordes d’or e pertí- las en fils per ço que’s poguéssan tòrcer 
Ex 39,7  dels fills de Yrrael, 7 e posà- las al costat del sobremuscle en  
Ex 39,23  d’or fort pur que posaren entre  las magranas en la darrera part de la  
Ex 39,32  e tota la obra, e los anells e  las taulas [*] e los vazos, 33 e la  
Ex 39,39  sos vaxells, e labis ab son vas, e  las tendas del palau, e las colonas ab lus 
Ex 39,39  son vas, e las tendas del palau, e  las colonas ab lus vazos, 40 e tenda a l’ 
Ex 39,41  ministeri del tabernacle [*], 41 e  las vestiduras d’ell que úsan los  
Ex 40,12  »E ajustaràs Aron e a sos fills a  las portas del tabernacle del testimoni, e 
Ex 40,16  16 E endressà’l Moysès, e posà  las taulas e los vazos [*], e stablí sas  
Ex 40,29  -sa Moysès e Aron e sos fills  las mans e los peus 30 quant intraren en  
Lv 1,4  a pagar nostro Senyor; 4 e posarà  las mans sobre lo cap del sacrifici e serà 
Lv 1,13  aygüe, e lo sacerdot oferrà totas  las ofertas sobre l’altar en holocaust e  
Lv 1,16 sobre [*] l’altar, 16 e la gorga e  las plomas gitarà prop l’altar, ves  
Lv 1,17 sol gitar la cendra. 17 E trencharà  las suas axellas, e no las tallarà ab  
Lv 1,17  E trencharà las suas axellas, e no  las tallarà ab ferro ne pertirà, e  
Lv 2,3  fills, e serà sant dels sants de  las ofertas de nostro Senyor. 4 »E com  
Lv 2,8  Senyor, e liurar-ho-has en  las mans dels sacerdots. 9 E com aquell  
Lv 2,10  fills, e serà sant dels sants de  las ofertas de nostro Senyor. 11 »Totas  
Lv 2,11 ofertas de nostro Senyor. 11 »Totas  las prezentallas que seran ofertas a  
Lv 2,14 »Si en altre manera oferràs dons de  las tuas promíssies de tos fruyts a nostro 
Lv 2,14  de tos fruyts a nostro Senyor, de  las spigues encara verdejants, torreràs  
Lv 2,14  torreràs aquellas ab foch, e puxs  las engraneràs axí com a forment, e axí  
Lv 2,14  axí com a forment, e axí oferràs  las tuas promíssias a nostro Senyor. 15 E  
Lv 2,16  oferta de nostro Senyor és; 16 de  las quals coses de la una pertida ferà  
Lv 3,4 ronyons e en los lombles e en totas  las parts de dins, 5 de tot açò fassa  
Lv 3,17  Senyor. 17 »Perdurable dret en  las generacions, en tots los vostros  
Lv 4,12  lo romanent del cos traurà fora de  las albergades, en loch net on solen gitar 
Lv 4,12  e aquí serà cremat on solen gitar  las cendres. 13 »Car si tota la coŀlecció  
Lv 4,15  15 e posen los vells d’Irrael  las mans sobre lo cap de aquell devant lo  
Lv 4,21  21 Emperò lo vadell aporten fora  las albergades e créman-lo axí com lo  
Lv 4,23  a nostro Senyor, I cabrit de  las cabres que sia net, 24 e pos la sua mà 
Lv 4,32  e serà-li perdonat. 32 »E si de  las bísties aportaran a sacrificar per  
Lv 5,3  inmundícia de l’home segons totas  las sutzures que ensutzen o ensutzar poden 
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Lv 5,9  e scampa de la sanch de aquell per  las parets de l’altar, e ço que de la  
Lv 5,17  per ignorància e ferà una de  las coses que nostro Senyor veda en la  
Lv 6,3  una de totas ferà contra aquell en  las quals coses solen peccar los hòmens, 4 
Lv 6,11  la sendra e traurà-la fora de  las albergades, e posar-l’ha en loch  
Lv 6,27  27 »E qualquequal tocharà  las carns d’aquell serà santifichat. E si 
Lv 6,27  E si de la sanch de aquell en  las vestidures serà scampada, sían levades 
Lv 6,29  del linatge sacerdotal mengen  las carns d’aquell, car sant dels sants  
Lv 7,3  de la couha e lo grex qui cobre  las entràmanes 4 e abdosos los ronyons, e  
Lv 7,11 »Aquesta és la lig de la oferena de  las coses passificables que oféran al  
Lv 7,13  sacrificharà ab lo sacrifici de  las gràcias per pacificar, 14 dels quals  
Lv 7,15  en lo sacrifici de la sanch, 15  las carns del qual ells menjaran en aquell 
Lv 7,18  en lo terç die [*]. 18 [*] de  las carns del sacrifici pacifichable,  
Lv 7,20 20 E ànima ensutzada qui menjarà de  las carns de la oferta dels pacifichaments 
Lv 7,21  e menjarà d’aquesta matexa manera  las carns, serà tallat del ceu poble. 22 E 
Lv 7,23  d’Irrael: »Lo sèu dels bous e de  las ovellas e de las cabres no menjareu;  
Lv 7,23 sèu dels bous e de las ovellas e de  las cabres no menjareu; 24 lo sèu de las  
Lv 7,24  cabres no menjareu; 24 lo sèu de  las bèsties mortas per si e d’aquellas  
Lv 7,30  porta del tabernacle, e com abdues  las coses que oferran a Déu seran  
Lv 7,36  d’Irrael en ralegió perdurable en  las generacions sues. 37 »[*] la ley de l’ 
Lv 8,14  peccat, e Aron e sos fills posaren  las mans sobre lo cap de aquell, 15 e  
Lv 8,16  aquell. 16 E lo sèu qui era sobre  las entràmanes e sobre lo fetge e sobre  
Lv 8,17  carn e la femta cremà ab foch fora  las albergades, axí com li havia manat  
Lv 8,24  la orella dreta e lo polzo dret de  las mans e dels peus, e lo romanent gità  
Lv 8,28 alsat devant Déu, 28 ell ho pres de  las mans de aquells e perfumà sobre lo  
Lv 8,31  manà dient a ells: –Coets  las carns fora lo tabernacle devant aquell 
Lv 8,31 tabernacle devant aquell e menjau- las aquí, e los pans de la consegració  
Lv 8,32  menjaran.” 32 E ço que romandrà de  las carns e del pa, sia cremat al foch. 33 
Lv 8,35  estareu en lo tabernacle observant  las guardes del Senyor Déu [*], e siau  
Lv 9,5  a nós Déu.” 5 E aportaren totas  las coses que manà Moysès a la porta del  
Lv 9,11 carn e la pell d’aquell cremà fora  las albergades. 12 E sacrifichà e degollà  
Lv 9,21  lo sèu 21 ab los pits d’aquells e  las cames dretas, depertí Aron e alsà-ho 
Lv 9,22  Déu axí com manà Moysès. 22 E stès  las mans devant lo poble e beneý’ls. E  
Lv 9,22  beneý’ls. E com hach axí complits  las ofertas per peccat e los holocausts  
Lv 10,4  santuari, e portau-los fora de  las albergades. 5 E mantinent ells  
Lv 10,6  E los vostros frares e totas  las cases de Yrrael ploreran sobre lo  
Lv 10,9  [*], car manament és perdurable en  las vostres generacions 10 per ço que  
Lv 10,14  en lo loch munde tu e tos fills e  las fillas tuas ab tu, car a tu e als teus 
Lv 10,14 tu e als teus fills són stojades de  las oferenas saludables dels fills d’  
Lv 11,4  no menjareu de aquella, e entre  las inmundes reputau aquella. 5 »E lo  
Lv 11,9  són a vosaltres. 9 »E aquestas són  las coses que’s nodrexen en las aygües e  
Lv 11,9  són las coses que’s nodrexen en  las aygües e són lícites a vosaltres de  
Lv 11,10  qui no haurà ales ni scata, axí en  las aygües que’s moven com en mar, és  
Lv 11,11  és abominable a vosaltres; 11 [*]  las lurs carns no mengeu e los lurs morts  
Lv 11,13  a vosaltres. 13 »E aquestas són  las voletaries que no deveu menjar, e  
Lv 11,23  son genus. 23 E qualquequal de  las voletaries que solament hagen IIII  
Lv 11,28  coses seran comptades entre  las ensutzades. 29 »E [*] d’aquellas que  
Lv 11,36  destrovit e seran no nèdeus. 36 E  las fonts e las sisternes e tota cose on  
Lv 11,36 e seran no nèdeus. 36 E las fonts e  las sisternes e tota cose on se ajústan  
Lv 11,36 sisternes e tota cose on se ajústan  las aygües seran mundes, e si las tocharà  
Lv 11,36  las aygües seran mundes, e si  las tocharà neguna de las mortas, aquellas 
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Lv 11,36  mundes, e si las tocharà neguna de  las mortas, aquellas seran ensutzades. 37  
Lv 11,43  és. 43 No vullau menyspresar  las vostres ànimas ni no toqueu neguna  
Lv 11,44 sants, car jo sóm sant. No ensutzeu  las vostres ànimas en totas las reptílies  
Lv 11,44  las vostres ànimas en totas  las reptílies qui’s moven sobre terra, 45 
Lv 11,46  és la lig dels animals e de  las voletaries e de totas ànimas vivents  
Lv 11,46  ànimas vivents que’s moven en  las aygües e graponen en terra, 47 per ço  
Lv 11,47  47 per ço que sapiau e conegau  las diferències del mon e lo no mon, e que 
Lv 12,2  entorn los dies del departiment de  las mèstrues; 3 e en lo die vuytè sia  
Lv 12,5  II setmanas, entorn lo gitament de  las mèstrues, e starà LXVI dies en la  
Lv 12,7  la sanch sua. Aquesta és la lig de  las †mèstrues† de mascle e fembre. 8 E si  
Lv 13,6 ell, car ronya és, e leverà l’home  las suas vestidures, car nèdeu és. 7 »E si 
Lv 13,46  e aquest habitarà tot sol fora de  las albergades. 47 »Vestidures de lana e  
Lv 13,57  [*]; 57 e [*] veurà hom que en  las primeras taques aparrà la lebrozia,  
Lv 14,9  e lau-se altre vegada lo cos e  las vestidures. 10 »E en lo die vuytè  
Lv 14,12 lo cister de l’oli, e oferrà totas  las coses devant Déu. 13 E degollarà l’  
Lv 14,30  sobre ell devant Déu; 30 e de  las tortres e dels colomins oferrà 31 un  
Lv 14,36  manarà a ell que deneig totas  las universes coses de la case abans que  
Lv 14,37  la lebrozia. 37 E com veurà en  las parets d’aquella la plaga verda o  
Lv 14,39  e si veurà la plaga de lebrozia en  las parets, 40 ferà [*] gitar aquelles  
Lv 14,43 terra de la casa. 43 E si aprés que  las pedres na seran remogudes e las parets 
Lv 14,43 que las pedres na seran remogudes e  las parets seran razes e altre crosta hi  
Lv 14,44  la lebrozia hi serà tornada e per  las parets seran scampades las màculas, la 
Lv 14,44  e per las parets seran scampades  las màculas, la lebrozia és perceverant en 
Lv 14,45  La qual mantinent sia destroÿda e  las suas parets e la sua fusta e tota la  
Lv 14,51 lo fust e la grana e l’hisop, e en  las aygües vives, e de assò salpuscharà la 
Lv 14,52  axí ab la sanch del perdal com ab  las aygües vives, e ab lo perdal viu e ab  
Lv 15,5  lo lit d’aquell, levar-s’ha  las vestidures, e ell, levat ab aygüe,  
Lv 15,6  là on ell ha segut, ell levarà  las suas vestidures, e ell [*], serà no  
Lv 15,11  aquests abans que sían lavats ab  las mans, levarà la sua vestimenta, e  
Lv 15,13  la sua mundació, e levades totas  las suas vestidures e encara tot lo cos en 
Lv 15,23  ella ceurà, qualque’l toch levarà  las suas vestidures, e levat ab aygüe,  
Lv 15,25  flux de sanch, no en lo temps de  las mèstruas, mas aprés lo temps, serà no  
Lv 16,4  car aquestas són santas vestiduras  las quals deven ésser aportades com ell  
Lv 16,12  E prenga l’encencer e umple’l de  las brases de l’altar, e tenint-lo en  
Lv 16,13 la santedat. 13 E pos sobre lo foch  las coses odorants axí que la neula de  
Lv 16,16  sobre lo santuari de totas  las inmundícies dels fills d’Irrael e de  
Lv 16,16 que és posat entre aquells enmig de  las sorts de las habitacions d’aquells.  
Lv 16,16 entre aquells enmig de las sorts de  las habitacions d’aquells. 17 Negun hom  
Lv 16,19  ell e santificarà a ell de totas  las inmundícies dels fills de Yrrael. 20  
Lv 16,21  lo cap d’aquell, confessarà totas  las iniquitats dels fills de Yrrael e  
Lv 16,21  dels fills de Yrrael e totas  las colpes e encara tots los peccats de  
Lv 16,22 ha lo cabrit sobre lo ceu cap totas  las iniquitats lurs en terra solitària, e  
Lv 16,23  tabernacle de testimoni, e poserà  las vestidures que primerament portava com 
Lv 16,23  intrà en lo santuari, e lexerà- las aquí, 24 e leverà la sua carn en lo  
Lv 16,26  son cos en aygüe, e axí entrerà en  las albergades. 27 E lo toro e lo cabrit  
Lv 16,27 lo santuari, seran aportats fora de  las albergades e seran cremats ab foch,  
Lv 16,27  e seran cremats ab foch, axí  las pells com la carn e los fems ensemps.  
Lv 16,28  se carn ab aygüe, e axí intrerà en  las albergades. 29 »E açò serà a vosaltres 
Lv 17,7  negunes presentalles de totas  las coses a las ýdoles ab las quals són  
Lv 17,7  presentalles de totas las coses a  las ýdoles ab las quals són stats  
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Lv 17,7  de totas las coses a las ýdoles ab  las quals són stats fornichadors. Açò serà 
Lv 17,13  cassa de bístie o de voletaria de  las quals vos és lícit de menjar, scamp la 
Lv 17,14  ab terra, 14 car la ànima de totas  las carns és la sanch. Per què jo diguí  
Lv 18,5  Yo sóm Déu vostro. 5 »Guardau  las mias ligs e los meus judicis que fan  
Lv 18,17  de la sua filla no descobriràs, de  las fillas ni dels fills de aquella no  
Lv 18,24 ensutzeu en totas aquestas coses en  las quals són ensutzades las universas  
Lv 18,24  coses en las quals són ensutzades  las universas gents, las quals jo gitaré  
Lv 18,24 són ensutzades las universas gents,  las quals jo gitaré devant lo vostro  
Lv 18,28  semblants coses, axí com he rases  las gents qui abans de vosaltres hi  
Lv 19,9  de la superfícia de la terra, ne  las spigues romanents no culliràs per ço  
Lv 19,19 matex. Jo sóm lo Senyor. 19 »Guarde  las mias leys. No fasses ajustar  
Lv 20,19  de lur poble. 19 »E no descobriràs  las vergonyas de la germana de ton pare ne 
Lv 20,19  pare ne de ta mare, e qui açò ferà  las vergonyas de sa carn descobrirà, e  
Lv 20,22  seran menys de fills. 22 »Guardau  las mias ligs e los meus juýs e feu  
Lv 20,23  23 No vullau anar en los furs de  las nacions las quals jo gitaré devant  
Lv 20,23  anar en los furs de las nacions  las quals jo gitaré devant vosaltres;  
Lv 20,25  no nèdeu, per ço que no ensutzeu  las vostres ànimas en ovella ni en ocell e 
Lv 21,10 del qual és gitat untament d’oli e  las suas mans són concegrades en ofici de  
Lv 21,10  en ofici de sacerdot e vestirà  las santas vestidures, no descobre lo ceu  
Lv 21,10 no descobre lo ceu cap ne no squins  las suas vestidures, 11 e a negun mort no  
Lv 22,5 reptília en totas coses inmundes en  las quals és sutze tochament, 6 serà no  
Lv 22,7  lavors serà nèdeu e porà menjar de  las coses santificades, car menjar de  
Lv 22,10  10 »Negun hom strany no menjarà de  las coses santifichades, car viande és  
Lv 22,12 coses que seran sacrifichades ni de  las pormíssias; 13 e si retornerà vídua o  
Lv 22,14 14 »E qui menjarà per ignorància de  las coses sacrifichades, anadescha en allò 
Lv 22,15  lo santuari. 15 »No menyspreseran  las coses santifichades dels fills d’  
Lv 22,16  per la lur colpa com menjaran  las coses santifichades. Jo sóm lo Senyor  
Lv 22,23 grat bou o ovella que haja talladas  las orellas e la coha, mas a pagar los  
Lv 22,27 com nats seran, VII dies seran sots  las mamellas de lur mare, e en lo die  
Lv 23,2  als fills d’Irrael: »Aquestas són  las festas de Déu las quals apellareu  
Lv 23,2  »Aquestas són las festas de Déu  las quals apellareu santas: 3 »VI dies  
Lv 23,3  die. Dissapte [*] és en totas  las vostras habitacions. 4 »E aquestas són 
Lv 23,4  habitacions. 4 »E aquestas són  las festas del Senyor santas las quals  
Lv 23,4  són las festas del Senyor santas  las quals deveu colre en lur temps: 5 »En  
Lv 23,15  en lo qual oferiu la garba de  las promíssias VII setmanes plenas 16  
Lv 23,17  vostres habitacions: [*] pans de  las promíssias, II desenes de cèmola  
Lv 23,17  II desenes de cèmola formentada,  las quals coureu en promícies del Senyor.  
Lv 23,20  aquells lo sacerdot ab los pans de  las promícies devant Déu, seran en ús d’  
Lv 23,21  en totas vostres habitacions e’n  las vostres generacions. 22 »E puxs que  
Lv 23,22  entrò al sòl, ne no cullireu  las spigues que romandran, mas lexar-les 
Lv 23,32  dissapte és de reposament. Aflegiu  las vostres ànimas, e en lo VIIIIèn die  
Lv 23,34  XVèn die de aquest mes cetè seran  las fèries dels Tabernacles per VII dies a 
Lv 23,37  servil en aquell. 37 »Aquestas són  las festas del Senyor las quals apellareu  
Lv 23,37 »Aquestas són las festas del Senyor  las quals apellareu colents, e encara  
Lv 23,38  del Senyor, los dons vostros e  las ofertas per vot e ço que de grat donau 
Lv 23,41  en l’any, per fur a tostemps en  las generacions vostres. E en lo VIIèn mes 
Lv 23,42  mes [*] 42 VII dies habitareu en  las cabanes e colreu la festa per VII  
Lv 23,42 tot linatge qui és Yrrael staran en  las cabanas 43 per ço que diguen aquells  
Lv 23,44  Moysès als fills d’Irrael totas  las sotlempnitats de nostro Senyor. 24,Tit 
Lv 24,2 molt pur e luent a ops de inluminar  las lànties 3 qui són fora la claustre de  
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Lv 24,10  fills d’Irrael, e barallà’s en  las albergades ab un home de Yrrael. 11 E  
Lv 24,14 dient: –Fé anar lo flastomador fora  las albergades, e tots aquells que oÿren  
Lv 25,5  5 [*] no sechs, ne los reÿms de  las tuas promícias no cullas quax a manera 
Lv 25,11  germeneran los camps, ne no cullau  las promíssias de la venema, 12 de la  
Lv 25,13  l’any jubileu retornerà tothom en  las possacions. 14 E com feràs venda a  
Lv 25,28 jubileu; e en aquell, emperò, totas  las vendas sían retudes e cascú retorn en  
Lv 25,32  cases de levitans que sían en  las ciutats, tots temps las poden rembre.  
Lv 25,32 que sían en las ciutats, tots temps  las poden rembre. 33 E si no las han  
Lv 25,33  temps las poden rembre. 33 E si no  las han remudes, a l’any jubileu torneran 
Lv 25,33 l’any jubileu torneran a ells, car  las casas dels levins que fora las ciutats 
Lv 25,33  car las casas dels levins que fora  las ciutats són lurs haretats entre los  
Lv 25,44  e serventas sían a vosaltres de  las nacions que són entorn vosaltres, 45 e 
Lv 26,5  complits de fruyts; 5 e atenyeran  las messas lo gra, e la terra serà cuberta 
Lv 26,10  e novella per novella, e gitareu  las coses vellas com sobrevindran las  
Lv 26,10  las coses vellas com sobrevindran  las novellas. 11 E posaré lo meu  
Lv 26,13  no servísseu a ells, e qui trenquí  las cadenas entorn de vosaltres e trenquí  
Lv 26,15  manaments, 15 ni si menyspresau  las mias ligs, ne los meus juýs avorrireu  
Lv 26,16  los vostros ulls e consumarà  las vostres ànimas, e debades sembrareu  
Lv 26,22 tot ço del vostro, e seran desertas  las vias vostres. 23 »E si axí no volreu  
Lv 26,25  lo meu fermament. E com fugireu en  las ciutats, jo trematré pestilència enmig 
Lv 26,29  peccats, 29 enaxí que menjareu  las carns de vostros fills e de vostres  
Lv 26,30  vostres ymatges, e cauran en terra  las ymatges de vostres ýdoles, e haurà vós 
Lv 26,31  en oy la mia ànima, 31 en tant que  las vostres ciutats tornaré en desert e  
Lv 26,33  33 E a vosaltres scamparé entre  las gents, e trauré aprés vosaltres lo meu 
Lv 26,36  daré pahor en los lurs cors en  las regions de lurs enamichs, enaxí que  
Lv 26,38  son enamich, 38 e perireu entre  las gents, e los stranys de la terra vos  
Lv 26,43 en oy los meus juýs e menyspresaren  las mias ligs per ço avorrí lur ànima. 44  
Lv 26,45  a ells de terra de Egipte devant  las gents per ço que fos lur Déu. Yo sóm  
Lv 26,45  són los manaments e los juýs e  las ligs las quals donà nostro Senyor Déu  
Lv 26,45 los manaments e los juýs e las ligs  las quals donà nostro Senyor Déu entre si  
Lv 27,22  22 »Si camp és comprat e no de  las pocessions mayors, e serà santifichat  
Lv 27,31  31 E si algú volrà rembre  las suas dècimes, anedescha la quinta part 
Lv 27,32  del pastor, qualquequal aporterà  las dècimes, seran santifichades a nostro  
Ex 1,19  stojau? 19 E ellas responguéran:  –Las fembres habreas no són axí com las  
Ex 34,26  de la festa de Pascha. 26  »Las promíssias dels blats de la terra  
Lv 2,12  sacrificareu a nostro Senyor. 12  Las promíssias solament de aquellas  
Lv 11,8  que ha la ungle fesa, no remuga. 8  »Las carns de aquells no menjareu e lurs  
Ex 19,20  sobre lo munt [*] e apellà Moysès  lasús del cap del munt; e quant hi fou  
Lv 14,8  raurà’s tots los pèls del cos e  lau-se en aygüe, e com serà purificat  
Lv 14,9  la barba [*] e los pèls del cos, e  lau-se altre vegada lo cos e las  
Ex 28,36  Senyor e no muyra. 36 »E feràs una  launa d’or fort bell, en què  
Lv 8,9  e en lo frontal de aquella posà la  launa d’or consegrada en santificació,  
Ex 27,6  de setim, los quals cobriràs de  launas de aram, 7 e metràs-los per  
Ex 38,2  axían dels angles; e cobrí’l de  launas de aram. 3 E aparellà’ls en lurs  
Ex 38,6  de fust de setim, e cobrí’ls de  launas de aram, 7 e manà’ls als sercles  
Ex 26,29  las taulas, e cobriràs de  launes d’or. 30 E’regiràs lo tabernacle  
Ex 27,17  del palau seran vestidas entorn de  launes d’argent e de caps de argent e  
Ex 37,28  del fust de setim, e cobrí’ls de  launes d’or. 29 E féu oli de  
Ex 12,49  49 »Una lig haurà [*] lo strany  laurador [*]. 50 E feren tots los fills d’ 
Ex 34,25 teu [*]. 25 »[*] sacrificaràs sobre  lavat la sanch de la mia hòstia; no  
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Lv 6,17 tabernacle; 17 e per ço no hy haurà  lavat, car la part [*] aquella és del  
Lv 15,11 qui tocharan aquests abans que sían  lavats ab las mans, levarà la sua  
Lv 11,40  d’aquella o qui la portarà,  lave la sua vestidure e serà inmunde tro  
Ex 6,8 e metré-us en terra sobre la qual  laví la mia mà per ço que la donàs a  
Lv 25,27  sia retut al comprador, e aquell  lavor en sa possació. 28 E si no serà  
Ex 11,8 tot lo poble qui és sotmès a tu.” E  lavors nós axirem defora. 9 E isqué Moysès 
Ex 40,34  la nuu ho havia tot cubert. 34 Car  lavors la nuu es pertia del tabernacle, e  
Lv 15,3  flux de sperma serà no nèdeu. 3 E  lavors sia jutjat aquest vici, car tengut  
Lv 22,7 ab aygüe, 7 com se colguerà lo sol,  lavors serà nèdeu e porà menjar de las  
Lv 26,41  la pensa d’ells no circonciza. »E  lavors adoreran per la lur impietat, 42 e  
Ex 2,14 auciura axí com matares lo egipcià?  Lavors hach paor Moysès e dix: «Com és  
Ex 2,5  una de las sirventas e aportaren- le-hy. 6 E obrí-la e viu l’infant que 
Ex 4,6  –Mit la tua mà en ton si. E quant  le hy hach mesa, tragué-la mazella en  
Ex 26,26  V, per ço que tenguen las taulas a  le un costat del tabernacle, 27 e V a l’  
Lv 25,10  vostre. 10 E santifichareu l’any  Lè, e apellar-l’heu Remissió de tots  
Lv 11,6 la ungle fesa, és no nèdeu. 6 »E la  lebra atrecí, [*] no ha la ungle fesa. 7  
Lv 13,22  lo cuyro, porà jutjar aquell per  lebrós, 23 e si no’s mourà, ulcus és la  
Lv 13,30  manuts haurà, ensutzat és, car  lebrós és de cap e de la barba. 31 E si  
Lv 14,2  dient: 2 –Aquesta és la lig de  lebrós com hom lo deurà mundar: »Serà  
Lv 14,32  32 »Açò és lo sacrifici del  lebrós que no pot haver totas coses en son 
Lv 22,4 »Home de la sament de Aron que serà  lebrós e haurà flux de sperma involuntari, 
Lv 13,3  sos fills. 3 Lo qual com veurà la  lebrozia en la conna o los pèls blanchs  
Lv 13,3  aquella color és una spècia de  lebrozia, e majorment si la plaga és en la 
Lv 13,3  la carn e en la conna, plaga és de  lebrozia, e segons l’arbitre d’aquell  
Lv 13,5  en lo die VIIè, e si veurà que la  lebrozia no serà crescuda ne mudade,  
Lv 13,6 guard aquell, e si serà scuraÿda la  lebrozia e no crexerà en brotant, munderà  
Lv 13,7 que’l prevera l’haurà vist [*] la  lebrozia crexerà e serà vist labrós, sia  
Lv 13,9  si a ell serà vist. 9 »E plaga de  lebrozia si serà en hom, amèn-lo hom al  
Lv 13,11  e aquella carn serà viva, 11 per  lebrozia molt vella pot ésser condempnat,  
Lv 13,12 ell. 12 »E si florirà discorrent la  lebrozia en la conna e cobrirà tota la  
Lv 13,13  13 e veurà lo prevere que la  lebrozia li cobre tota la carn, jutjar-  
Lv 13,13  tota la carn, jutjar-l’ha per  lebrozia nèdea per ço car tota és tornada  
Lv 13,15  entre los no nèdeus, car com la  lebrozia se scampa no nèdea és. 16 E si  
Lv 13,20  20 lo qual veja lo loch de la  lebrozia, e guardarà la carn altre vegade, 
Lv 13,20  -l’ha per la plaga de la  lebrozia qui serà nada en la úlsara. 21 E  
Lv 13,25 més avant d’ell, ço és, del cuyro,  lebrozia és [*]; 26 e si los pèls no seran 
Lv 13,26  romanent, aquella serà spècia de  lebrozia sotsscura; per què lo prevere  
Lv 13,27  e si la conna serà sclatada,  lebrozia és; 28 e si starà blancha en son  
Lv 13,29  cap del qual o en la barba naxerà  lebrozia, veja a ell lo sacerdot. 30 E si  
Lv 13,39 en color sotsscura, sàpia que no és  lebrozia mas màcula de color blancha e l’ 
Lv 13,43  condampne-lo que és dupte que és  lebrozia que és nada en la calba. 44 »E  
Lv 13,44  44 »E qualque home serà tochat de  lebrozia e serà depertit de l’arbitre del 
Lv 13,49  o roge màcula serà ensutzada, per  lebrozia serà tenguda e sia mostrat al  
Lv 13,51  guardat: si comenserà a sclatar la  lebrozia o si percevererà, per ensutzat  
Lv 13,54  sían levades, e si no’n pot anar,  lebrozia és, e tenga aquell per altres VII 
Lv 13,55  que no serà mudade ne reversade ne  lebrozia sclatade, és munde, e si no és  
Lv 13,57  en las primeras taques aparrà la  lebrozia, sia cremada, 58 e si no hy  
Lv 13,58  cremada, 58 e si no hy aparrà la  lebrozia, [*] serà munde. 59 »Aquesta és  
Lv 13,59  munde. 59 »Aquesta és la lig de  lebrozia e del vestiment de lana e de li e 
Lv 14,3  fora la posade, e com atroberà la  lebrozia que serà mundade, 4 man en aquell 
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Lv 14,34  en possació, e daré plaga de  lebrozia en case de terra de la vostre  
Lv 14,35 al prevere e dirà: “Enquax plaga de  lebrozia és vist a mi que sia en la mia  
Lv 14,36 ell en aquella e que veja si alguna  lebrozia serà en aquella, per ço que tota  
Lv 14,36  en la casa per ço que conega la  lebrozia. 37 E com veurà en las parets d’ 
Lv 14,39  en la casa, e si veurà la plaga de  lebrozia en las parets, 40 ferà [*] gitar  
Lv 14,44  sacerdot hi intrerà e veurà que la  lebrozia hi serà tornada e per las parets  
Lv 14,44  seran scampades las màculas, la  lebrozia és perceverant en aquella e la  
Lv 14,48  intrerà en la casa e veurà la  lebrozia depertida de la casa, aprés que  
Lv 14,54 dret. 54 »Aquesta és la lig de tota  lebrozia e de percudiment, 55 de lebrozia  
Lv 14,55  lebrozia e de percudiment, 55 de  lebrozia en vestiments e en cases 56 e en  
Lv 25,29  casa que sia prop lo mur, haurà  lecència de rembre-la com sia complit I  
Ex 11,7  7 entre los fills de Yrrael, ne no  ledrerà cha, d’hom tro sus a la bístia,  
Ex 22,3  morrà. E si no ha què reta per lo  ledronici, serà venut. 4 E si hom li troba 
Lv 21,20  mà o la cama, 20 ni serà geperut o  leganyós, o si haurà desfeta en l’ull, o  
Ex 20,26  al meu altar, per ço que la tua  legesa no sia manifestament vista.” 21,Tit 
Lv 15,31  fills d’Irrael que’s guarden de  legesa e que no muyren en lurs letgesas  
Lv 18,6  proÿsme per ço que descobre la sua  legesa. Jo sóm lo Senyor. 7 »La letgesa de 
Ex 28,42  ço que cobren la carn de las lurs  legesas, dels ronyons tro a las cuxas. 43  
Ex 24,7 7 E pres la carta de la covinensa e  legí-la devant tot lo poble, e ells  
Lv 16,34 [*]. 34 »E açò serà a vosaltres fur  legítim e perdurable, e per ço que pregueu 
Ex 10,4  vols lexar anar, jo amanaré demà  legostas en la tua terra 5 que cobriran  
Lv 7,16  alguna cose romandrà tro al matí,  legut és de menjar-la, 17 e si alguna  
Lv 15,3 aquell de qui corre, aytal humor és  leig. 4 Tota la strada en la qual ell  
Lv 25,11  de perdonansa e any jubileu. E lo  Lèn any no sembrareu ni segareu, car de  
Ex 4,10  car só de la pus embarassada  lengüe. 11 E dix nostro Senyor: –Qui féu  
Ex 25,5  rubrichades e pells de jacint, e  lenya de setim, 6 e oli e alum e ensens e  
Lv 1,7  a l’altar foch bestit demunt la  lenya, 8 e poseran dessús los membres  
Lv 1,12  fetge, e posar-ho-han sobre la  lenya en què hom metrà foch, 13 e los  
Lv 1,17  sobra lo altar, e metrà foch a la  lenya. Açò és holocaust e oferta de suau  
Lv 3,5  perfum sobre l’altar, demunt la  lenya, e lo foch dejús posat, en oferta o  
Lv 4,12  e cremar-ho-ha sobre la  lenya, e aquí serà cremat on solen gitar  
Lv 6,12 nodrescha lo sacerdot matent en ell  lenya tots dies al matí, e lo holocaust  
Ex 3,22  e d’or e vestiduras, e posar- les-heu sobre vostros fills e fillas, e  
Ex 26,3  [*]; de una masura seran totas 3  les V cortinas, e sí seran ajustades  
Ex 35,29  oferían dons per ço que féssan  les obres que Déu havia manadas per  
Lv 4,12  en loch net on solen gitar  les cendres, e cremar-ho-ha sobre la  
Lv 7,38  e per sacrificis pacificables, 38  les quals mès nostro Senyor [*] en lo munt 
Lv 15,25  nèdea quax axí com en lo temps de  les mèstruas; 26 e lo loch on dormirà e on 
Lv 23,22  spigues que romandran, mas lexar- les-heu als pobres e als palegrins  
Ex 36,17  [*] de la altre saga per ço que’s  lesacen la una a l’altre, 18 e L civellas 
Ex 36,18  18 e L civellas de aram ab què’s  lessàs lo terrat e que’n fos fet un  
Ex 3,8  e spayosa, en terra en què corre  let e mel, la terra del cananeu e hateu e  
Ex 3,17 e gebuzeu, en la terra en què corre  let e mel.” 18 E oyran la tua veu, e  
Ex 13,5  que us daria, terra en què corre  let e mel, salabrereu aquesta costuma en  
Ex 23,19  Déu teu. »E no couràs cabrit ab  let de sa mare. 20 »Jo’t trematré mon  
Ex 33,3 3 e intreràs en la terra a on corre  let e mel, car jo no pujarè ab tu, que lo  
Ex 34,26  Déu teu. »No couràs cabrit ab  let de sa mare. 27 E dix nostro Senyor a  
Lv 20,24  en haretat, terra fluent de  let e de mel. Jo sóm Senyor Déu vostro,  
Lv 18,7 sua legesa. Jo sóm lo Senyor. 7 »La  letgesa de ton pare e de ta mare no  
Lv 18,19  mèstrues [*], no revaleràs la sua  letgesa. 20 »Ne no fornicharàs ab la  
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Lv 18,23 ·s mescla ab ella, car molt és gran  letgesa. 24 »No us ensutzeu en totas  
Lv 20,14  per muller mare e filla, fa gran  letgesa; sían tots cremats; no romanga  
Lv 20,14 sían tots cremats; no romanga aytal  letgesa enmig de vosaltres. 15 »E qui  
Lv 15,31  de legesa e que no muyren en lurs  letgesas com ensutzeran lo meu tabernacle  
Lv 20,17  filla de son pare [*], e veurà la  letgeza d’ella e ella la vergonya d’ell, 
Lv 20,17  e ella la vergonya d’ell, gran  letgeza fan, per què sien morts devant lo  
Lv 20,18 ha de son temps e descobrirà la sua  letgeza e ella amostrerà la sanch axí com  
Ex 12,8  nit en ast, e pans alizos ab  letugues salvatges. 9 E no menjareu res  
Ex 21,19 si se’n va defora ab un bastó i’s  leu, no n’haurà mal lo feridor, emperò  
Ex 18,22  entre los altres per ço que pus  leuger ta sia; 23 e si açò fas, compliràs  
Ex 18,26 a ell, e ells jutjaven solament las  leugeras coses. 27 E lexà’n anar Getró,  
Ex 14,16  de Yrrael que se’n vagen, 16 e tu  leva la tua verga e sten la tua mà sobre  
Ex 3,5  ell dix-li: –No t’hich acostas.  Leva’t lo calsat de tos peus, car lo loch 
Ex 8,20  20 E dix nostro Senyor a Moysès:  –Leva’t matí e stà devant Farahó quant  
Ex 9,13  nostro Senyor a Moysès e dix-li:  –Leva’t dematí e stà devant Farahó, e  
Ex 32,1 munt, ajustà’s quantre Aron e dix:  –Leva’t e fé’ns déus qui’ns vage  
Ex 1,8 e compliren la terra. 8 E entretant  levà’s rey novell sobre Egipte, qui no  
Ex 2,17 los pastors e gitaren-las-na. E  levà’s Moysès e defès las massipas e  
Ex 7,20  nostro Senyor los havia manat, e  levà sa verga e ferí l’aygüe del flum  
Ex 12,30  primers fills de las bísties. 30 E  levà’s Farahó de nits, e tots sos  
Ex 24,4 scriví totas las paraulas de Déu, e  levà’s matí e edifichà altar al [*] munt, 
Ex 34,4  de pedra talas com las primeras, e  levà’s de nit e pujà al munt de Sinaý,  
Lv 8,6 E mantinent pres Aron e sos fills e  levà a ells ab aygüe, 7 e vestí-li lo  
Lv 26,1  ni vadells no dressareu, ni sia  levada entre vosaltres pedre entretallada  
Lv 13,56  E si despuxs que la vestidura serà  levade altre vegade [*]; 57 e [*] veurà  
Lv 6,27  las vestidures serà scampada, sían  levades en loch sant. 28 E lo vaxell de la 
Lv 13,34  mundarà aquell, e com haurà  levades ses vestidures serà nèdeu. 35 E si 
Lv 13,54  serà sclatada, 54 man hom que sían  levades, e si no’n pot anar, lebrozia és, 
Lv 14,42 altres parets† en lo loch de on són  levades aquellas, e ab altre brach ferà  
Lv 15,13  VII dies aprés la sua mundació, e  levades totas las suas vestidures e encara 
Ex 1,19  de Egipte, car ellas saben de  levar infants e parexen ans que vinguen a  
Ex 23,5  terra carregat, no te n’iràs, mas  levar-l’has ab ell. 6 »E no t’abaxaràs 
Ex 30,18 un bací de aram ab son fonament per  levar, e posar-l’has al tabernacle del  
Ex 30,19 l’altar. E metràs-hi aygüe, 19 e  levar-s’han en ell Aron e sos fills las 
Ex 40,12  del tabernacle del testimoni, e  levar-s’han ab aygüe, 13 e vestir los  
Lv 14,24  la colpa e lo sister de l’oli, e  levar-los-ha ensemps, 25 e degollarà  
Lv 15,5 algun hom tocharà lo lit d’aquell,  levar-s’ha las vestidures, e ell, levat 
Lv 15,16  axirà sament del ceu ajustament,  levar-s’ha lo cos tot ab aygüe, e serà  
Lv 15,18  18 E la fembra ab qui haurà jagut  levar-s’ha ab aygüe e serà no nèdea  
Lv 11,25  que algú port de aquellas mortas,  levarà los vestiments ceus e serà no nèdeu 
Lv 11,28 qui portarà d’aquesta manera mort,  levarà la sua vestimenta e serà no nèdeu  
Lv 14,8  vaja al camp. 8 »E com l’home se  levarà la vestimenta, raurà’s tots los  
Lv 14,47  mengerà en aquella o hi dormirà,  levarà la sua vestidura. 48 »E com lo  
Lv 15,6  E si siurà là on ell ha segut, ell  levarà las suas vestidures, e ell [*],  
Lv 15,7  7 E qui tocharà la carn d’aquell  levarà la sua vestidura, e ell, levat en  
Lv 15,10 qui portarà alguna cose d’aquelles  levarà la sua vestidura, e ell, levat en  
Lv 15,11  abans que sían lavats ab las mans,  levarà la sua vestimenta, e levats ab  
Lv 15,22  22 E qui tocharà lo lit de aquella  levarà lo ceu vestiment, e ell, levat ab  
Lv 15,23 lo qual ella ceurà, qualque’l toch  levarà las suas vestidures, e levat ab  
Lv 15,27  ensutzat, 27 e qui tocharà a ella  levarà la sua vestimenta, e ell, levat en  
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Lv 22,6  que són santifichades; mas com  levarà la sua carn ab aygüe, 7 com se  
Lv 1,13  foch, 13 e los budells e los peus  levaran ab aygüe, e lo sacerdot oferrà  
Ex 29,24 fills, e santifichar-los-has, e  levaràs-los devant nostro Senyor. 25 E  
Lv 19,32 vostro. 32 »Devant lo cap chanut te  levaràs, e honra la persona de vells e tem 
Ex 23,25  a tas personas e a tas aygües, e  levaré malaltia de tu 26 e de ta terra. No 
Ex 33,23  mà dreta tro que sia passat, 23 e  levaré la mia mà e veuràs las mias  
Lv 26,6  e no serà qui us despert, e  levaré de la terra vostre malas bísties e  
Ex 24,13  ensenys als fills de Yrrael. 13 E  levaren-se Moysès e Josuè son ministre,  
Ex 32,6 la festa de nostro Senyor. 6 E ells  levaren-sa al matí e oferiren-li  
Ex 32,6 -sa lo poble a menjar e a beura, e  levaren-sa de menjar e ballaren devant  
Ex 40,29  e l’altar, omplí d’aygüe, 29 e  levaren-sa Moysès e Aron e sos fills las 
Ex 1,16  16 e manà’ls: –Quant vosaltres  levareu los hebreus e vendrà lo temps de  
Lv 19,23  en ella arbres portant fruyts,  levareu lo prepuci Iª scorsa– d’aquells  
Ex 20,25  de pedres trencades, e si  levas ton cultell sobre ell serà enorreat. 
Ex 2,5  la filla de Farahó per ço que’s  levàs al flum, e las suas massipas anaven  
Ex 12,15  lo pa alís; al primer die no haurà  levat en vostres cases, car aquell qui  
Ex 12,15 cases, car aquell qui menjarà lo pa  levat, aquella ànima parirà de Yrrael, del 
Ex 12,19  [*] en vostres casas; qui menjarà  levat, la sua ànima perrà de la casa de  
Ex 12,20  naturals de la terra. 20 Res de  levat no menjareu, en vostres statges  
Ex 12,34  lo poble farina ans que hy hagués  levat, e ligaren-la en lurs mantells e  
Ex 13,3  en mà fort, que no mengeu vuy pa  levat. 4 E †axit† lo mes de las novellas  
Ex 13,7  mes. 6 VII dies [*]. 7 [*] res de  levat no aparrà en tu ne en tots tos  
Ex 23,18  Déu. 18 »No sacrificaràs de sobre  levat sanch de ton sacrifici, ne romandrà  
Ex 29,2  2 e pans alizos, e cocha sens  levat †que sia ajustada d’ous†, e  
Ex 29,4  del testimoni; e quant hauràs  levat lo pare ab los fills ab aygüe, 5  
Lv 2,4  de cèmola, ço és a saber, menys de  levat mesclats ab oli, e fogassas alizes  
Lv 2,5  en paella, ço és a saber, meyns de  levat, 6 depertiràs aquella manudament e  
Lv 2,11  a nostro Senyor sían menys de  levat, [*] ço que sacrificareu a nostro  
Lv 6,16  mengen Aron e sos fills meyns de  levat, e mengen-la en lo loch del  
Lv 6,28  vaxell de coure, sia respat e puxs  levat ab aygüe. 29 »Tots los mascles del  
Lv 7,12  de gràcia, ofiren pans sens  levat salgats d’oli, e fogassa aliza  
Lv 8,26  era devant nostro Senyor; pa sens  levat e I bestesa a manera de crespell  
Lv 10,12  nostro Senyor e menjau aquell sens  levat prop de l’altar, car sant dels  
Lv 15,5  -s’ha las vestidures, e ell,  levat ab aygüe, serà no nèdeu entrò al  
Lv 15,7  levarà la sua vestidura, e ell,  levat en aygüe, serà inmunde entrò al  
Lv 15,10  levarà la sua vestidura, e ell,  levat en aygüe, serà no nèdeu entrò al  
Lv 15,12  sia trenchat, e si és de fust, sia  levat ab aygüe. 13 »E si serà sanat aquell 
Lv 15,22  levarà lo ceu vestiment, e ell,  levat ab aygüe, serà no nèdeu entrò al  
Lv 15,23  toch levarà las suas vestidures, e  levat ab aygüe, sera ensutzat entrò al  
Lv 15,27  levarà la sua vestimenta, e ell,  levat en aygüe, serà inmunde entrò al  
Lv 16,4  deven ésser aportades com ell serà  levat. 5 »E ell rebrà de tota la moltitut  
Ex 12,39  la cendra, car no’ls podien fer  levats, car los egipcians los  
Ex 19,14  e santificà’l. E quant haguéran  levats lurs vestiments 15 dix-los: –Siau 
Ex 29,17 en pessas, e los budells e los peus  levats poseràs sobre las carns trenchades  
Lv 1,9  al fetge, 9 los budells e los peus  levats ab aygüe, e sacrificarà-ho el  
Lv 7,13 oli per agual mesclament, 13 e pans  levats sacrificharà ab lo sacrifici de las 
Lv 8,21 frexura e lo sèu mès en lo foch, 21  levats primerament los budells e los peus, 
Lv 9,14  l’altar e cremà-ho ab foch, 14  levats primerament los budells e los peus  
Lv 15,11  mans, levarà la sua vestimenta, e  levats ab aygüe, seran no nèdeus entrò al  
Ex 12,31  Moysès e Aron [*] e dix-los:  –Levau e axiu-vos del meu poble,  
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Ex 17,11 la sima del munt. 11 E quant Moysès  levava las mans, vensia Yrrael, e si un  
Ex 33,8  axia a la tenda [*]. 8 [*] e  levave’s tot lo poble e stava cascú a la  
Ex 34,34 nostro Senyor Déu e parlava ab ell,  levave’s lo vel entrò que axia, e adonchs 
Lv 13,6  munderà a ell, car ronya és, e  leverà l’home las suas vestidures, car  
Lv 16,24 santuari, e lexerà-las aquí, 24 e  leverà la sua carn en lo loch sant, e  
Lv 16,26  qui haurà lexat anar lo cabrit  leverà sos vestiments e son cos en aygüe,  
Lv 16,28  28 E qualquequal cremarà açò,  leverà la sua vestimenta e se carn ab  
Lv 17,15  axí lo nediu com l’estrany,  leverà la sua vestimenta e si matex en  
Lv 17,16  orde los ferà mundes, 16 car si no  leverà la sua vestimenta e lo cos, ell  
Ex 1,2  ab sa companya: 2 Rubèn, Simeon,  Leví, Judà, 3 Ysacar, Zabulon, Neptalín, 4 
Ex 2,1 1 Aprés isqué un baró de la casa de  Leví, e pres muller de son linatge, 2 qui  
Ex 6,16  Aquests són los noms dels fills de  Leví per lur perentiu: Gerson e Cahat e  
Ex 6,16  e Cahat e Merarí. E los anys de  Leví foren CXXXVII. 17 Los fills de  
Ex 6,19  Mozí. Aquests són los perentius de  Leví per lurs companyes. 20 E pres muller  
Ex 6,25  són prínceps de las companyes de  Leví per lurs perentius. 26 Aquest és Aron 
Ex 32,26  -sa a ell tots los fills de  Leví. 27 E dix-los: –Açò diu nostro  
Ex 32,28  proÿsme.” 28 E féran los fills de  Leví segons la paraula de Moysès, e  
Lv 25,33 torneran a ells, car las casas dels  levins que fora las ciutats són lurs  
Lv 25,32  a son senyor. 32 »Emperò cases de  levitans que sían en las ciutats, tots  
Ex 4,14  Moysès e dix: –Aron, ton frare  levite, sé que és bell parler. Ves que ell 
Lv Inc  lo terç libre, qui és apellat  Levítich. 1,Tit Capítol primer 1 E nostro  
Lv Expl lo terç libre de la qui és apellat  Levítich, e los jueus lo apéllan Vayacrè.  
Ex 4,23 Lo meu fill primer Yrrael és. 23 Jo  lex a mon fill que’m servescha, e no’l  
Ex 5,2 –Qui és Senyor, que oja ta veu, que  lex Yrrael? No conech nostro Senyor, ni no 
Ex 6,11 parla ab Farahó, rey de Egipte, que  lex anar los fills de Yrrael de sa terra.  
Ex 7,2 ’t diré, e ell parlarà a Faraó que  lex anar los fills d’Irrael de sa terra.  
Ex 10,10  respòs Farahó: –No sia axí, car si  lex a vosaltres e a vostres infants, és  
Lv 14,7  ço que de dret sia purgat, e puxs  lex anar lo pardal viu que se’n vaja al  
Lv 16,10  e fassa pregàries sobre aquell e  lex anar aquell en lo desert. 11 »E com  
Ex 22,5 negú fa mal en camp o en vinya e hy  lexa son bestiar que pastur la cose  
Lv 4,27  Senyor vet en la lig e puxs se’n  lexa 28 e que conega son peccat, ofira una 
Ex 5,1  –Açò diu lo Senyor Déu de Yrrael:  “Lexa mon poble que’m sacrifich al  
Ex 7,16  hebreus m’ha tremès a tu e diu:  Lexa lo meu poble que sacrifich al desert, 
Ex 8,1 diràs-li: “Açò diu nostro Senyor:  Lexa lo meu poble que’m sacrifich. 2 E si 
Ex 9,1  diu lo Senyor Déu dels hebreus:  Lexa lo poble meu que’m sacrifich. 2 E si 
Ex 9,13  “Açò diu lo Senyor dels hebreus:  Lexa mon poble que sacrifich, 14 car  
Ex 10,3 a quant no us voleu sotsmetra a mi?  Lexa mon poble que sacrifich. 4 E si hy  
Ex 10,7  a quant soferirem aquest scàndol?  Lexa los hòmens que sacrifiquen al Senyor  
Ex 4,26  est ab mi spos de peccats», 26 e  lexà’l anar pus que hach dit «Spos de  
Ex 8,32  Farahó, axí que aquesta vegada no  lexà anar lo poble. 9,Tit  1 E dix nostro  
Ex 9,7  fou agreujat lo cor de Farahó e no  lexà lo poble. 8 E dix nostro Senyor a  
Ex 9,21  la paraula de nostro Senyor Déu  lexà tots los seus servents als camps e  
Ex 9,35  sos servents massa endureÿt, e no  lexà los fills de Yrrael, axí com Déu  
Ex 10,20  Senyor lo cor de Farahó, e no  lexà los fills de Yrrael. 21 E dix nostro  
Ex 11,10  ditas devant Farahó, [*] e no  lexà anar los fills de Yrrael de sa terra. 
Ex 14,19 ells ensemps una culumpna de nuu, e  lexà los primers e 20 stech entre las  
Ex 18,27  solament las leugeras coses. 27 E  lexà’n anar Getró, son sogre, [*] en la  
Ex 18,2 Sephorà muller de Moysès, que havia  lexada, 3 e II fills seus, la un dels  
Lv 5,2  mala és e ha peccat e deu ésser  lexada. 3 »E si algú tocharà la inmundícia 
Lv 26,43  he de la terra 43 la qual [*] fou  lexade per ells complauran a si los  
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Ex 4,23  que’m servescha, e no’l volguist  lexar anar; jo alciuré ton fill primer.”  
Ex 7,14  s’és lo cor de Farahó e no vol  lexar anar lo poble. 15 –Vés a ell –dix  
Ex 8,2  ’m sacrifich. 2 E si no’ls vols  lexar, jo faré tots los teus térmans ab  
Ex 9,17  retens mon poble e no’l vols  lexar anar? 18 Jo faré ploura demà en  
Ex 9,28 los lamps e los trons e la pedra, e  lexar-vos-he. Vuymés no m’hich  
Ex 10,4  4 E si hy contrastes e no’ls vols  lexar anar, jo amanaré demà legostas en la 
Ex 10,27  lo cor de Farahó, e no’ls volch  lexar anar. 28 E dix-li Farahó: –Pertex  
Ex 11,1  e Egipte de una plaga, e puxs  lexar-vos-ha, e puxes costrenyarà-us 
Ex 13,15  endureÿt son cor e no’ns volia  lexar, ocís nostro Senyor son fill primer  
Ex 21,8  de son senyor a qui serà liurada,  lexar-la-ha, mas no haurà poder que la 
Lv 11,47 sapiau què deveu menjar e què deveu  lexar. 12,Tit Capítol XII 1 E parlà nostro 
Lv 23,22  las spigues que romandran, mas  lexar-les-heu als pobres e als  
Ex 3,19 Senyor Déu.” 19 Mas jo sé que no us  lexarà anar lo rey de Egipte [*] 20 [*] en 
Ex 3,20  que faré enmig d’ells, e puxes  lexarà-us. 21 E donaré gràcia en aquest  
Ex 12,23  de ella, passarà la porta e no  lexarà lo feridor entrar en vostras casas  
Ex 23,11  tos blats, 11 e al VII any la  lexaràs reposar per ço que mengen los  
Ex 40,3  3 E posaràs en ell l’archa e  lexaràs devant ella lo vel. 4 E posaràs la 
Ex 5,2  No conech nostro Senyor, ni no  lexaré Yrrael. 3 E diguéran: –Lo Déu dels  
Ex 6,1  a Farahó, car per mans forts los  lexaré e en mà fort los gitaré de lur  
Ex 8,8  granotas de mi e de mon poble, e  lexaré lo poble que sacrifich a nostro  
Ex 8,28  al desert. 28 E dix Farahó: –Jo  lexaré a vosaltres per ço que sacrifiqueu  
Ex 8,21  poble que sacrifich, 21 e si no’l  lexas, jo trematré a tu e a tos servents e 
Ex 14,5  e diguéran: –¿Per què volguem que  lexàssem Yrrael que no’ns servís? 6 E  
Ex 13,17  17 E per ço, quant Farahó hach  lexat lo poble, amanà’ls Moysès de la  
Lv 14,53 grana e ab l’hisop. 53 E com haurà  lexat anar lo perdal volar al camp  
Lv 16,22  lurs en terra solitària, e serà  lexat en lo desert. 23 »E retornerà Aron  
Lv 16,26  l’altar. 26 »E aquell qui haurà  lexat anar lo cabrit leverà sos vestiments 
Ex 32,10  que aquest poble és de dur cap; 10  lexe’m que la mia fortsa sa irescha  
Ex 8,20 diràs-li: “Açò diu nostro Senyor:  Lexe’m mon poble que sacrifich, 21 e si  
Lv 1,15  axí que sia trencat lo cuyro, e  lexen córrer la sanch sobre [*] l’altar,  
Ex 4,21  E jo endureyré lo seu cor e no  lexerà lo poble. 22 E diràs [*]: “Açò diu  
Ex 21,27  servent o serventa, axí matex los  lexerà anar franchs. 28 »E si lo bou ab  
Lv 16,23 portava com intrà en lo santuari, e  lexerà-las aquí, 24 e leverà la sua carn 
Lv 20,4  pocha cose tendrà lo meu emperi e  lexeran l’hom aquell que haurà donat de  
Lv 19,10  ajustaràs lo gra que caurà, ans lo  lexeràs cullir als pobres e als palegrins. 
Ex 8,29  no’m vullas pus enganar que no  lexs lo poble sacrificar nostro Senyor. 30 
Ex 24,12  e daré’t taulas de pedre e la  ley e los manaments que he scrits per ço  
Lv 6,9  Aron e a sos fills: »Aquesta és la  ley de l’holocaust: Foch cremarà en l’  
Lv 6,14  en l’altar. 14 »Aquesta és la  ley del sacrifici e dels presents que  
Lv 6,25 a Aron e a sos fills: Aquesta és la  ley de la oferta per peccat. »En lo loch  
Lv 7,34 de aquell en fur del Senyor Déu, en  ley perdurable a tot lo poble d’Irrael.  
Lv 7,37 en las generacions sues. 37 »[*] la  ley de l’holocaust e del sacrifici per  
Ex 30,21 a nostro Senyor 21 e que no muyren.  Ley perdurable serà a ells e a la lur  
Lv 19,36  pes, agual; [*] e lo vostro cister  leyal. Jo sóm Senyor Déu vostro, qui us  
Lv 19,19  sóm lo Senyor. 19 »Guarde las mias  leys. No fasses ajustar carnalment la  
Lv 11,38  serà ensutzada aquella. 38 E si a  ·lgú serà donada aygüe sobre la samensa e  
Ex 2,22  sacerdot, per muller, 22 e parí- li un fill, e apellà’l Gersan e dix:  
Ex 3,2 al munt de [*] Horep. 2 E aparech- li nostro Senyor en flama de foch enmig de 
Ex 3,4 ’l d’enmig de la gavarrera e dix- li: –Moysès, Moysès! E ell dix: –Ací çó. 5 
Ex 3,5  E ell dix: –Ací çó. 5 E ell dix- li: –No t’hich acostas. Leva’t lo calsat 
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Ex 3,18 de Yrrael al rey de Egipte, e dir- li-has: “Lo Senyor, Déu dels hebreus,  
Ex 4,2  “No t’és aparegut Déu.” 2 E dix- li nostro Senyor: –Què és axò que tens en  
Ex 4,3 mà? E ell respòs: –Verga. 3 E dix- li nostro Senyor: –Gita-la en terra. E  
Ex 4,5  pres-la e tornà bastó. 5 E dix- li: –Per ço que [*] lo Senyor Déu de tos  
Ex 4,8 e fou semblant a l’atre. 8 E dix- li: –Si no crèuhan la paraula del primer  
Ex 4,15 -s’ha de tu de cor; 15 e parla- li e posa las mias paraulas en la sua  
Ex 4,18 e tornà a Getró, son sogre, e dix- li: –Iré e tornaré a mos frares en Egipte  
Ex 4,18  veja encara si són vius. E dix- li Getró: –Vés en pau”. 19 E dix nostro  
Ex 4,21  verga de Déu en la mà. 21 E dix- li nostro Senyor: –Vé e ratorna en Egipte, 
Ex 4,24  fos en la carrera [*], acorrech- li nostro Senyor e volia’l auciure. 25 E  
Ex 5,1 Moysès e Aron a Farahó e diguéran- li: –Açò diu lo Senyor Déu de Yrrael:  
Ex 5,15  e cridaren a Farahó e diguéran- li: –Per què fas quantre nós, servents  
Ex 6,2  nostro Senyor a Moysès e dix- li: –Jo sóm lo Senyor 3 que apareguí a  
Ex 6,20  Ameran Josabet, sa cozina, qui  li parí Aron e Moysès e Maria. E foren los 
Ex 6,23  de Aminadap, sor de Vaason, que  li parí Nadap e Abaruch e Aletzar e  
Ex 6,25  de las fillas de Phutiel, qui  li parí Finiès. Aquests són prínceps de  
Ex 7,2  ton frare serà ton profeta. 2 Tu  li parlaràs tot ço que jo’t diré, e ell  
Ex 7,3  d’Irrael de sa terra. 3 Mas jo  li endureyré lo seu cor, e montiplicaré  
Ex 7,16  qui’s tornà drach, 16 e diràs- li: “Lo Senyor dels hebreus m’ha tremès a 
Ex 8,1 a Moysès: –Entra a Farahó e diràs- li: “Açò diu nostro Senyor: Lexa lo meu  
Ex 8,16  a Moysès: –Parla a Aron e digues- li: “Stin ta verga e fir la pols de la  
Ex 8,20  quant irà a las aygües, e diràs- li: “Açò diu nostro Senyor: Lexe’m mon  
Ex 9,1 a Moysès: –Entra a Farahó e parla- li: “Açò diu lo Senyor Déu dels hebreus:  
Ex 9,13  nostro Senyor a Moysès e dix- li: –Leva’t dematí e stà devant Farahó, e 
Ex 9,13  e stà devant Farahó, e diràs- li: “Açò diu lo Senyor dels hebreus: Lexa  
Ex 9,31 servents no temeu Déu. 31 Encara lo  li e l’ordi perdut és, per ço car l’ordi 
Ex 9,31  per ço car l’ordi era vert e lo  li ja floria; 32 la tosella e lo forment  
Ex 10,28 no’ls volch lexar anar. 28 E dix- li Farahó: –Pertex-te de mi. Guarde’t  
Ex 12,4  lo anyell, pendran son veý qui  li stà prop, ab tants que hy púgan bastar  
Ex 12,9  budells menjareu, mas la bocha no  li trenchareu. 10 E no’n romandrà res tro 
Ex 13,14  e dirà: “Què és açò?”, diràs- li: “En mà fort nos tragué nostro Senyor  
Ex 15,25  Senyor, e nostro Senyor amostrà- li un fust; e quant l’hach mès en las  
Ex 15,25 aygües tornaren-sa dolsas. E allí  li stablí manaments e judicis, e allí lo  
Ex 16,16  Culla d’aquell cascú aytant com  li bast a menjar a I die, una masura per  
Ex 18,8  de Yrrael, e tot lo treball que  li sdevench en la carrera, e que nostro  
Ex 18,15 matí entrò al vespre? 15 E respòs- li Moysès: –Lo poble ve a mi qui demana  
Ex 18,19  al poble en açò qui a Déu tany, e  li comptes ço que Déu li diu, 20 e mostre  
Ex 18,19 a Déu tany, e li comptes ço que Déu  li diu, 20 e mostre al poble ço de què ell 
Ex 19,3  Senyor apellà’l al munt e dix- li: –Açò diràs a la casa de Jacob e  
Ex 19,9  las paraulas del poble, 9 dix- li nostro Senyor: –Jo vendré a tu en  
Ex 19,10  a nostro Senyor, 10 e ell dix- li: –Vé al poble e sacrifíchan vuy e demà, 
Ex 19,19  E Moysès parlava e nostro Senyor  li responia. 20 E devallà nostro Senyor  
Ex 19,21 munt; e quant hi fou pujat 21 dix- li: –Conjura lo poble que per ventura no  
Ex 19,24  munt e santificha’ls.” 24 E dix- li nostro Senyor: –Vé e devalla, e pujar- 
Ex 21,4 axirà ensemps. 4 E si nostro Senyor  li donà muller e li parirà fills e fillas, 
Ex 21,4 E si nostro Senyor li donà muller e  li parirà fills e fillas, la fembra e los  
Ex 21,6 a la porta, e a las posts foredar- li-ha la una orella ab una alena, e serà 
Ex 21,6  una orella ab una alena, e serà- li servent per tostemps. 7 »Si algú ven sa 
Ex 21,9  9 E si la sposa a son poble, fer- li-ha segons la costuma d’ells; 10 e si 
Ex 21,10  ferà las nossas a la massipa e no  li negarà sos vestits ni lo preu de  
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Ex 21,13  l’haurà aportat en sas mans, jo  li stabliré loch hon dega fugir e scapar.  
Ex 21,26 ferrà negú son servent o serventa e  li trau l’ull e’l ferà orp, tremetrà’l  
Ex 21,26  ’l-na franch per l’ull que  li ha tret; 27 e si la dent li arrancha a  
Ex 21,27 ull que li ha tret; 27 e si la dent  li arrancha a son servent o serventa, axí  
Ex 21,30  darà per scapar sa vida ço que hom  li demanarà. 31 E si fer en lo corn fill  
Ex 22,4  ledronici, serà venut. 4 E si hom  li troba ço que ha furtat [*], o sia bou o 
Ex 22,12  costret que ho reta. 12 E si hom  li ho ha tolt per ladronici, retrà lo dan  
Ex 22,16  no sia sposada e dorm ab ella, dar  li ha axovar e pendrà-la per muller. 17  
Ex 22,17  la verja no la hy vol dar, retrà- li lo haver segons la manera de l’axovar  
Ex 22,25  meu poble pobre qui stà ab tu, no  li contresteràs que li fasses fortsa, ni  
Ex 22,25  stà ab tu, no li contresteràs que  li fasses fortsa, ni l’opembràs ab  
Ex 28,4  sobre lo muscle, gonella de  li streta, e sidarim e braguer. E feran  
Ex 28,40  als fills de Aron gonellas de  li e bragués e tiares, totas aquestas  
Ex 28,42  [*]. 42 E feràs bregués de  li per ço que cobren la carn de las lurs  
Ex 29,8 a sos fills vestiràs de gonellas de  li, e senyràs ab braguer, 9 a Aron e a sos 
Ex 30,3  parts entorn e los corns. E fer- li-has corona aurèola engir 4 e II  
Ex 31,6 de divercitats de fusts. 6 E dóna- li per companyó Goliab, fill de Abisament, 
Ex 32,6  levaren-sa al matí e oferiren- li holocausts e hòstias de pau; e asech- 
Ex 32,33  en què m’has scrit. 33 E respòs- li nostro Senyor: –Aquell qui en mi ha  
Ex 34,4  de Sinaý, axí com nostro Senyor  li havia manat, e portà las II taulas. 5 E 
Ex 34,34  parlava als fills d’Irrael ço que  li era manat, 35 e vèyan la cara de Moysès 
Ex 35,12  e [*] faristol e vel qui devant  li penig, 13 e taula ab forrellats [*], i  
Ex 37,11  -la de or fort bell, e féu- li làbit d’or engir 12 [*] de làbit  
Ex 37,27  graella [*] e ab corns. 27 E féu- li corona d’or engir, e II anells d’or  
Ex 39,27  coronetas de bis, 27 e braguers de  li, 28 e sinta de bis retort e de jacint e 
Lv 1,1  Senyor apellà Moysès e parlà- li del tabernacle del testimoni e dix-  
Lv 1,1  tabernacle del testimoni e dix- li: 2 –Parla als fills de Yrrael e digues  
Lv 1,15 lo sacerdot a l’altar, e torcerà- li lo cap al coll axí que sia trencat lo  
Lv 4,31  per aquell lo prevere e serà- li perdonat. 32 »E si de las bísties  
Lv 5,3  que ensutzen o ensutzar poden e  li serà oblidat e puxs ho conexerà, digne  
Lv 5,8  [*] primer per lo peccat, e plom- li lo cap de la part del servigal axí que  
Lv 5,8 cap de la part del servigal axí que  li aparega lo coll en guisa que no sia  
Lv 6,2  a son proÿsme alguna comanda que  li serà feta en fe, e ell la haurà rebuda  
Lv 6,2  o en alguna manera la negarà o  li’n ferà alguna calúmpnia, 3 o la li  
Lv 6,3 li’n ferà alguna calúmpnia, 3 o la  li metrà en cose perduda o la li selarà, o 
Lv 6,3  o la li metrà en cose perduda o la  li selarà, o en totas aquestas maneras o  
Lv 6,10 sacerdot vista gonella e bregues de  li sobre sa carn, e pendrà la cendra que  
Lv 8,7 e levà a ells ab aygüe, 7 e vestí- li lo vestiment de bisbe de li e lo  
Lv 8,7 vestí-li lo vestiment de bisbe de  li e lo braguer, e vestí a ell lo pali e  
Lv 8,7  e vestí a ell lo pali e demunt  li donà lo ephot, 8 [*] e ab aquellas  
Lv 8,9  era doctrina e veritat. 9 E posà- li la sàvena en lo cap, e en lo frontal de 
Lv 8,13  oferts, vestí’ls de gonellas de  li e sený a ells braguers e posà en ells  
Lv 8,17  foch fora las albergades, axí com  li havia manat nostro Senyor. 18 E oferí I 
Lv 9,9  lo ceu peccat, 9 la sanch del qual  li presentaren sos fills, en la qual ell  
Lv 9,12  sacrifici, e sos fills aportaren- li la sanch de aquell, la qual ell buydà  
Lv 10,5  com gèyan, vestits ab gonellas de  li, e gitaren-los defora axí com los fou 
Lv 13,13  e veurà lo prevere que la lebrozia  li cobre tota la carn, jutjar-l’ha per  
Lv 13,47  47 »Vestidures de lana e de  li que labrós haurà 48 en stam o sots  
Lv 13,59  e del vestiment de lana e de  li e de stam e de totas coses sots pell,  
Lv 14,48  exelbada, purifiquerà aquella pus  li és retuda sanitat. 49 »E’n la  
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Lv 16,4  holocaust, 4 e vista la gonella de  li e bragues de li per ço que amach ses  
Lv 16,4 vista la gonella de li e bragues de  li per ço que amach ses vergonyes, e sinya 
Lv 16,4  e sinya encara correja de  li e una sàvena de li sobre lo cap, car  
Lv 16,4  correja de li e una sàvena de  li sobre lo cap, car aquestas són santas  
Lv 16,24 carn en lo loch sant, e aporteran- li ses vestidures. E com serà axit,  
Lv 16,32  son pare; e aporterà vestidura de  li e vestidures santas, 33 e perdonerà al  
Lv 19,20  emperò no remuda per preu, ne no  li serà donada libertat, e seran abdosos  
Lv 19,22  e serà reconciliada a ell e serà- li jaquit son peccat. 23 »Com sereu  
Lv 20,18  e ella amostrerà la sanch axí com  li ix, muyren abdosos enmig de lur poble.  
Lv 21,24 a tots los fills d’Irrael, axí com  li fou manat. 22,Tit  1 E parlà nostro  
Lv 24,20  aytal màcula com ell ferà, aytal  li cové sostenir. 21 »Si algú matarà  
Lv 25,36  usura d’ell tu, ni més que no  li donist. Tem lo Senyor Déu teu per ço  
Lv 25,52  tro a l’any jubileu, e sia- li retut lo preu aytant com haurà servit;  
Lv 19,20  per preu, ne no li serà donada  libertat, e seran abdosos †ajustats†; no  
Ex Inc  IncAcí comensa lo segon  libre de la Bíblia, qui és apellat Èxodus. 
Ex 32,32  hu fas, rau-me, Senyor, del teu  libre en què m’has scrit. 33 E respòs-  
Ex 32,33  mi ha peccat, jo’l rauré del meu  libre, 34 mas tu vés e amena aquest poble  
Ex Expl tots lurs statges. ExplAcí finex lo  libre qui és apellat Èxodus, qui és lo  
Ex Expl  és apellat Èxodus, qui és lo secon  libre de la Bíblia. Lv IncE comensa lo  
Lv Inc  la Bíblia. Lv IncE comensa lo terç  libre, qui és apellat Levítich. 1,Tit  
Lv Expl  de Sinaý. ExplAcí finex lo terç  libre de la qui és apellat Levítich, e  
Ex 17,14  Senyor a Moysès: –Scriu açò en lo  Libre de remembrament, e liura-ho en las 
Lv 17,13  o de voletaria de las quals vos és  lícit de menjar, scamp la sanch de aquella 
Lv 11,9 que’s nodrexen en las aygües e són  lícites a vosaltres de menjar: tots  
Lv 14,4  si II perdals vius los quals són  lícits de menjar, e fust de cedres,  
Ex 12,24  aquesta paraula qui és en la  lig, a tu e a tos fills per tostemps. 25 E 
Ex 12,49  circuncís, no’n menjarà. 49 »Una  lig haurà [*] lo strany laurador [*]. 50 E 
Ex 13,9  remembrament en tos ulls, axí com  lig de nostro Senyor tostemps en ta bocha, 
Ex 16,4  per ço que’ls asaig si han la mia  lig o no, 5 e al VIèn die cúllan-na al  
Ex 16,28 guardar los meus manaments e la mia  lig? 29 E dix Moysès al poble: –Vejau que  
Lv 4,27  cose que nostro Senyor vet en la  lig e puxs se’n lexa 28 e que conega son  
Lv 5,17  coses que nostro Senyor veda en la  lig, e entendrà la colpa del peccat per la 
Lv 7,1  7,Tit Capítol VII 1 Aquesta és la  lig de [*] la colpa. »Santa dels sants és, 
Lv 7,7 la colpa; cascun sacrifici serà una  lig [*]. 8 »E lo sacerdot qui oferrà lo  
Lv 7,11 per agual masura. 11 »Aquesta és la  lig de la oferena de las coses  
Lv 7,18 serà colpable del trenchament de la  lig. 19 »E la carn que tocharà en neguna  
Lv 10,15  e pertanyen a tu e a tos fills en  lig perdurable, axí com manà lo Senyor  
Lv 11,46  car jo sóm sant. 46 »Aquesta és la  lig dels animals e de las voletaries e de  
Lv 12,7  de la sanch sua. Aquesta és la  lig de las †mèstrues† de mascle e fembre.  
Lv 13,59  [*] serà munde. 59 »Aquesta és la  lig de lebrozia e del vestiment de lana e  
Lv 14,2  a Moysès dient: 2 –Aquesta és la  lig de lebrós com hom lo deurà mundar:  
Lv 14,54  munde per dret. 54 »Aquesta és la  lig de tota lebrozia e de percudiment, 55  
Lv 15,32 que és entre ells. 32 Aquesta és la  lig d’aquells que han malaltia de flux d’ 
Ex 27,21  lo tabernacle del testimoni. E  ligaran-la Aron e sos fills que ella  
Ex 28,37  “Nostro Senyor sant”, 37 e’l  ligaràs ab sàvana de jacint e serà [*] la  
Ex 12,34  farina ans que hy hagués levat, e  ligaren-la en lurs mantells e posaven- 
Ex 39,19  ajustades als anells fortment, e  ligave’ls una saveneta de jacint per ço  
Ex 39,17  on penjaven II cadenetas d’or qui  ligaven los arpions qui parien als angles  
Ex 28,19  e jaspis; 19 en la terça haurà  ligírius e àgates e amatist; 20 en la  
Ex 39,12  e sefir e jaspis; 12 en la terça,  ligírius e àgates e amatist; 13 e en la  
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Ex 18,16  los menaments de Déu e las suas  ligs. 17 E ell respòs: –No fas bona cose.  
Lv 18,5 sóm Déu vostro. 5 »Guardau las mias  ligs e los meus judicis que fan l’hom  
Lv 20,22  de fills. 22 »Guardau las mias  ligs e los meus juýs e feu aquells per ço  
Lv 26,15  15 ni si menyspresau las mias  ligs, ne los meus juýs avorrireu e que no  
Lv 26,43  meus juýs e menyspresaren las mias  ligs per ço avorrí lur ànima. 44 Emperò  
Lv 26,45  són los manaments e los juýs e las  ligs las quals donà nostro Senyor Déu  
Ex 12,7  -n’han sobre las portas, en los  limdars de las cases a on lo menjaran. 8  
Ex 2,1  casa de Leví, e pres muller de son  linatge, 2 qui consabé e parí un fill. E  
Ex 6,15  e Saül, fill de Cana. Aquest és lo  linatge de Simeon. 16 Aquests són los noms 
Ex 8,24  e fou complida la terra de tot  linatge de moscas. 25 E apellà Farahó  
Ex 34,19  19 »Tot ço que obra la vulva del  linatge masculí serà meu; de totas las qui 
Lv 6,29  ab aygüe. 29 »Tots los mascles del  linatge sacerdotal mengen las carns d’  
Lv 7,6 per la colpa. 6 Tots los mascles de  linatge de prevere en lo loch sant  
Lv 19,19  carnalment la bístie tua ab altre  linatge de bísties, ni no sembreràs ton  
Lv 21,15  15 No mescla la sament de son  linatge ab aquella de la sua gent, car jo  
Lv 21,21  o pigatós; 21 tots aquells del  linatge de Aron que hauran res de açò [*]  
Lv 23,42 colreu la festa per VII dies, e tot  linatge qui és Yrrael staran en las  
Ex 8,21  e a ton poble e’n tas cases tots  linatges de mosques, e las cases dels  
Ex 8,21 seran plenas de mosques de diversos  linatges [*]. 22 E feré aquell die  
Ex 12,22  Pascha. 22 [*] e tenyiu lo  lindar e la una e l’altre post de la  
Ex 12,23  e com veurà la sanch sobre lo  lindar e’n las posts de ella, passarà la  
Ex 25,31  e canons e anaps, pedres patitas e  liris, d’ell prosseynt. 32 VI canons  
Ex 25,33  canons, e las pedres ensemps e los  liris, e III semblants anaps a manera de  
Ex 25,33  e en l’altre canó, sperulles e  liris. Aquesta serà la obra de VI canons  
Ex 25,34  sperulles e rodanxes per sengles  liris. 35 La sperulle dessots II canons  
Ex 37,17  seu abre axien anaps e sperullas e  liris, 18 VI en cascun costat, e III  
Ex 37,19  de nou per cascun arbre, e [*]  liris ensemps, e III anaps en semblansa de 
Ex 37,19  en altre abre, sparullas ensemps e  liris; ab obre agual de VI abres que axien 
Ex 37,20 a manera de nou, e per cascunas [*]  liris, 21 e sparullas per cascun arbre per 
Lv 11,39  animal és mort d’aquells qui són  lísits a vosaltres a menjar, qui lur mort  
Ex 8,3 e intraran en ta casa, [*] e al teu  lit, e en las cases dels teus servents e  
Ex 21,18  e aquell no morrà mas geurà al  lit, 19 si se’n va defora ab un bastó i  
Lv 15,5  5 E si algun hom tocharà lo  lit d’aquell, levar-s’ha las  
Lv 15,22  serà ensutzat. 22 E qui tocharà lo  lit de aquella levarà lo ceu vestiment, e  
Ex 17,14  açò en lo Libre de remembrament, e  liura-ho en las orellas de Josuè, car jo 
Lv 5,12  pos gens, car per peccat és. 12 E  liura aquella al sacerdot, lo qual ne  
Lv 5,16  e puxs anadescha-hi la Vª part e  liura-ho al sacerdot, lo qual prech per  
Lv 7,30  oferran a Déu seran consegrades,  liura-ho al sacerdot, 31 lo qual ne  
Ex 2,9 e nodrí l’infant; e quant fou gran  liurà’l a la filla de Farahó, 10 e ella  
Ex 36,3  havían ofert a la obre a fer, 3  liurà’ls tots los dons dels fills de  
Lv 8,27  e musclo dret. 27 Tot açò ensemps  liurà a Aron e a sos fills. Los quals com  
Ex 21,8  als ulls de son senyor a qui serà  liurada, lexar-la-ha, mas no haurà  
Lv 2,8  ço que oferràs a nostro Senyor, e  liurar-ho-has en las mans dels  
Lv 26,25  pestilència enmig de vosaltres, e  liurar-vos-he en mans de vostros  
Ex 23,31  e del desert entrò al flum. E  liuraré en vostras mans los habitadors de  
Ex 30,16  haver cullit dels fills de Yrrael  liureràs en usos del tabernacle del  
Ex 32,24  -na e donaren-me’n, e jo gití  ’ll al foch e isqué’n aquest vadell. 25 E 
Ex 34,5  la nuu, stech Moysès [*] e apellà  l[o] nostro Senyor, 6 e com passàs devant  
Ex Inc  IncAcí comensa  lo segon libre de la Bíblia, qui és  
Ex 1,9  Josep, 9 e dix a son poble: –Veus  lo poble dels fills de Yrrael és molt e  
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Ex 1,10 nós. 10 Veniu sàviament e opremam- lo per ço que no moltiplich massa, e si’s 
Ex 1,15 e per altres servicis [*]. 15 E dix  lo rey de Egipte a las madrinas dels  
Ex 1,16  levareu los hebreus e vendrà  lo temps de parir, si és mascle ocieu-  
Ex 1,16  de parir, si és mascle ocieu- lo, e si és famella stojau-la. 17 E las  
Ex 1,17  madrines teméran a Déu e no féran  lo manament del rey de Egipte, mas selaven 
Ex 1,18  mas selaven los mascles. 18 E  lo rey apellà-las e dix: –Què és assò  
Ex 1,20 que vinguen a nós. 20 [*] e cresqué  lo poble e fou massa confortat, 21 car las 
Ex 1,22  Déu [*]. 22 E manà Farahó a tot  lo poble e dix: –Tot mascle que nexerà,  
Ex 1,22  –Tot mascle que nexerà, gitau- lo dins lo flum, e la fembra stojau. 2,Tit 
Ex 1,22  mascle que nexerà, gitau-lo dins  lo flum, e la fembra stojau. 2,Tit Capítol 
Ex 2,2 qui consabé e parí un fill. E viu- lo fort bell, e amagà’l III mesos; 3 e  
Ex 2,9  –Prin aquest infant e nodrex- lo’m, e jo dar-t’he ton loguer. E pres 
Ex 2,9 jo dar-t’he ton loguer. E pres- lo la fembre e nodrí l’infant; e quant  
Ex 2,12 là e vis que no hy havia negú, ferí  lo egipcià e ocís-lo e amagà’l en la  
Ex 2,12  negú, ferí lo egipcià e ocís- lo e amagà’l en la arena. 13 E isqué l’  
Ex 2,14  -ma tu auciura axí com matares  lo egipcià? Lavors hach paor Moysès e dix: 
Ex 2,16  e asech-se prop un pou. 16 E  lo sacerdot de Median havia VII fillas,  
Ex 2,16  las canals e volían abeurar  lo bestiar de lur pare. 17 E  
Ex 2,23  23 E aprés molt temps, morí  lo rey de Egipte. E los fills d’Irrael  
Ex 2,24 crit pujà a nostro Senyor. 24 E oyí  lo gemegament d’ells e rembrà’s de la  
Ex 3,1 son sogre, sacerdot de Median, dins  lo desert, e vench al munt de [*] Horep. 2 
Ex 3,5 -li: –No t’hich acostas. Leva’t  lo calsat de tos peus, car lo loch en què  
Ex 3,5  Leva’t lo calsat de tos peus, car  lo loch en què stàs terra santa és. 6 E  
Ex 3,7  del meu poble en Egipte, e oyí  lo seu crit per la duresa de aquells qui  
Ex 3,10  al rey Farahó per ço que desliuras  lo meu poble, ço és, los fills de Yrrael,  
Ex 3,12 jo t’he manat: que com hauràs tret  lo poble de Egipte, sacrificaràs en aquest 
Ex 3,19  19 Mas jo sé que no us lexarà anar  lo rey de Egipte [*] 20 [*] en totas las  
Ex 4,5  5 E dix-li: –Per ço que [*]  lo Senyor Déu de tos pares t’és aparagut, 
Ex 4,11  la bocha de l’hom, ni qui fabregà  lo mut, ni lo sort oent, ni lo sech veent? 
Ex 4,11  l’hom, ni qui fabregà lo mut, ni  lo sort oent, ni lo sech veent? No sóm jo? 
Ex 4,11 fabregà lo mut, ni lo sort oent, ni  lo sech veent? No sóm jo? 12 Vé, donques,  
Ex 4,21  fes devant Farahó. E jo endureyré  lo seu cor e no lexerà lo poble. 22 E  
Ex 4,21 jo endureyré lo seu cor e no lexerà  lo poble. 22 E diràs [*]: “Açò diu Déu: Lo 
Ex 4,30 ditas a Moysès e féu senyals devant  lo poble. 31 [*] e oÿren que nostro Senyor 
Ex 5,1  a Farahó e diguéran-li: –Açò diu  lo Senyor Déu de Yrrael: “Lexa mon poble  
Ex 5,4  pastilència ni cultell. 4 E dix  lo rey de Egipte: –Per què vosaltres,  
Ex 5,4  vosaltres, Moysès e Aron, somoveu  lo poble de lurs obres? Anau a vostros  
Ex 5,5  Farahó als seus: –Veus que molt és  lo poble de la terra. Veus que la companya 
Ex 5,12  de vostra obre. 12 E fou scampat  lo poble per tota la terra de Egipte a  
Ex 5,14  hom vos dava palla! 14 E ferien  lo poble [*] e dèyan: –Per què no compliu  
Ex 5,23  parlàs en ton nom, e ha turmentat  lo teu poble? Per què, Senyor, no’l  
Ex 6,2 Senyor a Moysès e dix-li: –Jo sóm  lo Senyor 3 que apareguí a Abraam e a  
Ex 6,5 en què foren ells stranys. 5 Yo oyí  lo gemagament dels fills de Yrrael perquè  
Ex 6,15  e Saül, fill de Cana. Aquest és  lo linatge de Simeon. 16 Aquests són los  
Ex 7,3  de sa terra. 3 Mas jo li endureyré  lo seu cor, e montiplicaré los senyals e  
Ex 7,4 mà sobre Egipte, e manaré ma host e  lo meu poble, los fills de Yrrael, per  
Ex 7,13  drachs d’ells. 13 E fou endureÿt  lo cor de Farahó e no’ls oyí, axí com  
Ex 7,14  14 a Moysès, e agreujat s’és  lo cor de Farahó e no vol lexar anar lo  
Ex 7,14  cor de Farahó e no vol lexar anar  lo poble. 15 –Vés a ell –dix nostro  
Ex 7,16  m’ha tremès a tu e diu: Lexa  lo meu poble que sacrifich al desert, e no 
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Ex 7,18 en sanch, 18 e los pexos qui són en  lo flum morran, e las aygües pudiran, e  
Ex 7,21  21 e los pexos moriren qui éran en  lo flum [*], e no poguéran los egipcians  
Ex 7,22  ab lur encantament, e fou endureÿt  lo cor de Farahó e no l’oyí, axí com  
Ex 8,1 -li: “Açò diu nostro Senyor: Lexa  lo meu poble que’m sacrifich. 2 E si no  
Ex 8,8  de mi e de mon poble, e lexaré  lo poble que sacrifich a nostro Senyor. 9  
Ex 8,9  e que’n romanguen solament en  lo flum. 10 E ell respòs: –Demà. E ell  
Ex 8,10  que sàpies que negú no és axí com  lo Déu nostro, 11 e pertir-s’han las  
Ex 8,19  los encantadors [*]: –Aquest és  lo Déu del déu de Farahó. E fou endureÿt  
Ex 8,19  del déu de Farahó. E fou endureÿt  lo cor de Farahó e no’ls oyí, axí com  
Ex 8,22  en la terra de Jassen en què és  lo meu poble, que no hy haurà moscas, e  
Ex 8,23  23 e posaré depertiment entre  lo meu poble e al teu, car demà serà  
Ex 8,29  ’m vullas pus enganar que no lexs  lo poble sacrificar nostro Senyor. 30 E  
Ex 8,32 neguna. Capítol XII 32 Fou agreujat  lo cor de Farahó, axí que aquesta vegada  
Ex 8,32 axí que aquesta vegada no lexà anar  lo poble. 9,Tit  1 E dix nostro Senyor a  
Ex 9,1  a Farahó e parla-li: “Açò diu  lo Senyor Déu dels hebreus: Lexa lo poble  
Ex 9,1  lo Senyor Déu dels hebreus: Lexa  lo poble meu que’m sacrifich. 2 E si no  
Ex 9,7  que possaÿa Yrrael. E fou agreujat  lo cor de Farahó e no lexà lo poble. 8 E  
Ex 9,7 agreujat lo cor de Farahó e no lexà  lo poble. 8 E dix nostro Senyor a Moysès e 
Ex 9,12  Egipte. 12 E endureý nostro Senyor  lo cor de Farahó e no’ls oý [*]. 13 E  
Ex 9,13  Farahó, e diràs-li: “Açò diu  lo Senyor dels hebreus: Lexa mon poble que 
Ex 9,16 que mostre en tu la mia fortalesa e  lo meu nom sia comptat en tota la terra.  
Ex 9,20  Déu féu fugir los seus servents e  lo bestiar en lurs cases e pertir dels  
Ex 9,31  servents no temeu Déu. 31 Encara  lo li e l’ordi perdut és, per ço car l’  
Ex 9,31  és, per ço car l’ordi era vert e  lo li ja floria; 32 la tosella e lo  
Ex 9,32  e lo li ja floria; 32 la tosella e  lo forment no han mal, car tardans éran.  
Ex 9,34  e los trons cessaren, e cresqué  lo peccat, 35 e fou agreujat lo seu cor e  
Ex 9,35  lo peccat, 35 e fou agreujat  lo seu cor e de sos servents massa  
Ex 10,1 –Entra a Farahó, car jo he endureÿt  lo seu cor e de sos servents per ço que  
Ex 10,3  Aron a Farahó e diguéran: –Açò diu  lo Senyor, Déu dels hebreus: ¿Entrò a  
Ex 10,13  die e tota aquella nit, e al matí  lo vent cremant atelà la terra de Egipte  
Ex 10,19 Farahó, e adorà nostre Senyor. 19 E  lo Senyor Déu aportà un vent fort gran qui 
Ex 10,20  Egipte. 20 E endureý nostro Senyor  lo cor de Farahó, e no lexà los fills de  
Ex 10,26  al Senyor Déu nostro? 26 Tot  lo bestiar irà ab nós; no romandrà una  
Ex 10,26  aquellas coses que ops són devant  lo Déu nostro, e majorment que no sapiam  
Ex 10,27  vingam. 27 E endureý nostro Senyor  lo cor de Farahó, e no’ls volch lexar  
Ex 11,3  los servents de Farahó e devant  lo poble. 4 E dix Moysès als fills de  
Ex 11,8  “Ix defora de Egipte, tu e tot  lo poble qui és sotmès a tu.” E lavors nós 
Ex 12,4  basten aquells de la casa a menjar  lo anyell, pendran son veý qui li stà  
Ex 12,7  en los limdars de las cases a on  lo menjaran. 8 [*] aquella nit en ast, e  
Ex 12,9  cuyt en aygüe, mas rostit al foch;  lo cap ab los peus e ab los budells  
Ex 12,15 per tostemps. 15 »VII dies menjareu  lo pa alís; al primer die no haurà levat  
Ex 12,15  cases, car aquell qui menjarà  lo pa levat, aquella ànima parirà de  
Ex 12,16  serà sant e honrat de gran festa;  lo VIIèn die serà honrat axí matex; e no  
Ex 12,20  en vostres statges menjareu  lo pa alís. 21 E apellà Moysès los [*]  
Ex 12,22 sacrifichau Pascha. 22 [*] e tenyiu  lo lindar e la una e l’altre post de la  
Ex 12,23  e com veurà la sanch sobre  lo lindar e’n las posts de ella, passarà  
Ex 12,23  ella, passarà la porta e no lexarà  lo feridor entrar en vostras casas ne  
Ex 12,27  e salvà las nostras cases.” E  lo poble encorbà’s e aorà. 28 E axíran  
Ex 12,29 primer fill de la cativa qui era en  lo càrcer, e tots los primers fills de las 
Ex 12,33 de Egipte. E cuytava’ls que isqués  lo poble de la terra yvàs, car deya: «Tots 
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Ex 12,34 car deya: «Tots morim!» 34 E aportà  lo poble farina ans que hy hagués levat, e 
Ex 12,34  lurs mantells e posaven-la sobre  lo musclo. 35 E féran los fills d’Irrael  
Ex 12,46  suas carns defora, ne trencharàs  lo seu os. 47 »Tota la companya dels fills 
Ex 12,48  Senyor, primerament serà circuncís  lo mascle, adonchs salebrar-ho-ha  
Ex 12,49  ’n menjarà. 49 »Una lig haurà [*]  lo strany laurador [*]. 50 E feren tots  
Ex 13,1  13,Tit Capítol XVII 1 E parlà  lo Senyor a Moysès e dix: 2 –Santifique’m 
Ex 13,4  no mengeu vuy pa levat. 4 E †axit†  lo mes de las novellas messas. 5 Quant Déu 
Ex 13,13  e si no’l rembs, auciuràs- lo tot; e lo primer fill de l’home de tos 
Ex 13,13  no’l rembs, auciuràs-lo tot; e  lo primer fill de l’home de tos fills  
Ex 13,17  E per ço, quant Farahó hach lexat  lo poble, amanà’ls Moysès de la terra  
Ex 13,17  car cuydave’s que per ventura  lo poble no’s penadís si vaés quantre si  
Ex 13,22  en semblansa de foch, devant tot  lo poble de Yrrael. 14,Tit Capítol XVIII 1 
Ex 14,3  fills de Yrrael: “Costrets són en  lo desert e la mar los ha enclozos.” 4 E  
Ex 14,4  los ha enclozos.” 4 E jo endureyré  lo seu cor, e encalsarà-us, e gloriajar  
Ex 14,5  5 E féu hom a saber a Farahó que  lo poble era fugit, e fou mudat lo cor de  
Ex 14,5 que lo poble era fugit, e fou mudat  lo cor de Farahó e de sos servents sobre  
Ex 14,5  de Farahó e de sos servents sobre  lo poble, e diguéran: –¿Per què volguem  
Ex 14,6  6 E pres la sua carreta e tot  lo seu poble ab si, 7 e amenà DC carretas  
Ex 14,8  la host. 8 E endureý nostro Senyor  lo cor de Farahó, rey de Egipte, e encalsà 
Ex 14,17  d’ella en sech. 17 E jo endureyré  lo cor de Farahó e dels egipcians que us  
Ex 14,20  acostar los uns als altres per tot  lo temps de la nit. 21 E quant hach stès  
Ex 14,24  mig de la mar. 24 E era ja vengut  lo matí, e nostro Senyor guardà sobre las  
Ex 14,31 havia Déu feta quantre ells, e temé  lo poble a Déu e cregué nostro Senyor Déu, 
Ex 14,31  nostro Senyor Déu, e a Moysès  lo seu servidor. 15,Tit Capítol XX 1  
Ex 15,1  [*] gloriosament és gran fet;  lo cavall e lo pujador gità en la mar. 2  
Ex 15,1  és gran fet; lo cavall e  lo pujador gità en la mar. 2 La mia  
Ex 15,3  és axí com a baró bataller, e  lo seu nom és Totpoderós. 4 Los carros de  
Ex 15,6 fortalesa; la tua mà, Senyor, farex  lo enamich, 7 e en la moltitut de la tua  
Ex 15,9  los abís enmig de la mar. 9 E dix  lo enamich: «†Per si per aquell† pendré e 
Ex 15,10  la mia ànima los auciurà.» 10 E  lo teu spirit bufà en la mar e cobrí-  
Ex 15,13  al poble que remist, e portist- lo en la tua fortalesa en lo teu sant  
Ex 15,13  -lo en la tua fortalesa en  lo teu sant habitacle. 14 Pujaren los  
Ex 15,17  al munt de la tua haretat, en  lo teu ferm statge en què has obrat, lo  
Ex 15,17  teu ferm statge en què has obrat,  lo teu santuari, Senyor, que fermaren las 
Ex 15,19  regnerà per tostemps [*], 19 car  lo cavall de Farahó ab sos carros e ab sos 
Ex 15,21  car gloriosament és fet gran;  lo cavall e lo pujador gità en la mar. 22  
Ex 15,21  és fet gran; lo cavall e  lo pujador gità en la mar. 22 E aprés  
Ex 15,24 que vol dir «Amargor». 24 E murmurà  lo poble quantre Moysès e dix: –Què  
Ex 15,25  stablí manaments e judicis, e allí  lo asajà 26 e dix: –Si ous la veu del  
Ex 16,2 axiren de Egipte. Capítol XXI 2 Tot  lo poble de Yrrael murmurava quantre  
Ex 16,4  –Jo us plouré pa del cel. Ischa  lo poble e culla cascú ço que’ls abast a  
Ex 16,7 nostro Senyor. Quant nós, havem oÿt  lo murmurament quantre nostro Senyor, e  
Ex 16,12  vos sadollareu de pa, car jo sóm  lo Senyor Déu vostre.” 13 E fou fet  
Ex 16,15 era. E dix-los Moysès: –Aquest és  lo pa que us envia nostro Senyor a menjar. 
Ex 16,16  una masura per cascun cap, segons  lo nombre de vostres ànimas qui stan en lo 
Ex 16,16  de vostres ànimas qui stan en  lo tabernacle [*]. 17 E féran-ho axí los 
Ex 16,18  e altres menys, 18 e masuraven- lo a masura de gòmor; e aquell qui més n’ 
Ex 16,21  los podia bastar a menjar, e quant  lo sol era scalfat sí’s fonia lo qui  
Ex 16,21  lo sol era scalfat sí’s fonia  lo qui restava al camp, 22 e al VI die  
Ex 16,26  camp. 26 VI dies ne haveu cullit,  lo VII és dissapte de nostro Senyor, e per 
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Ex 16,27 ço no n’hi trobarà hom. 27 E vench  lo setèn die, e isquéran alguns del poble  
Ex 16,31  31 E apellaren los fills d’Irrael  lo seu nom magna, e era axí com a sament  
Ex 16,31  a sament blancha de soliandre, e  lo seu tast semblant a [*] mel. 32 E dix  
Ex 16,32  generacions per ço que conègan  lo pa que jo’ls nodrí al desert quant fos 
Ex 17,2  a beura al poble. 2 E barallà’s  lo poble ab Moysès e dix: –Done’ns aygüe  
Ex 17,3  a nostro Senyor? 3 E hagué alí  lo poble set per fretura d’aygüe, e  
Ex 17,5  nostro Senyor a Moysès: –Vé devant  lo poble e pren ab tu los fills de Yrrael, 
Ex 17,5 de Yrrael, e la verga ab què ferist  lo flum porta en ta mà, e vé-te’n, 6  
Ex 17,6 la pedra e axirà’n aygüe que beurà  lo poble. E féu-ho Moysès axí devant los 
Ex 17,7  los vells de Yrrael, 7 e apellà  lo nom de aquell loch «Temptació» per la  
Ex 17,12  suas mans no s’abaxaren tro que  lo sol se colgà. 13 E Josuè encalsà  
Ex 17,13 colgà. 13 E Josuè encalsà Amalech e  lo seu poble ab spasa. 14 E dix nostro  
Ex 17,14  Senyor a Moysès: –Scriu açò en  lo Libre de remembrament, e liura-ho en  
Ex 17,14  la mamòria de Amalech dejús  lo cel. 15 E edifichà Moysès altar a  
Ex 18,3  dels quals havia nom Gersan –e dix  lo pare: «Jo fuy strany en terra  
Ex 18,4  4 e l’altre Elièser –«Car  lo Déu del meu pare, ajudador meu, m’ha  
Ex 18,5  al desert, a on era albergat prop  lo munt de Déu, 6 e menà a Moysès e dix:  
Ex 18,8 egipcians per amor de Yrrael, e tot  lo treball que li sdevench en la carrera,  
Ex 18,9 Déu havia fets a Yrrael, per ço car  lo havia tret de la mà dels egipcians, 10  
Ex 18,10 us desliurà de la mà dels egipcians  lo seu poble. 11 Ara he conegut que és  
Ex 18,12  quantre ells. 12 E oferí Getró,  lo sogre de Moysès, holocausts a nostro  
Ex 18,13  altre jorn sech Moysès que jutjàs  lo poble, qui stava devant Moysès del matí 
Ex 18,14 hach vist son sogre, ço que feya en  lo poble dix: –Què és açò que fas en lo  
Ex 18,14  poble dix: –Què és açò que fas en  lo poble? E per què seus sol e tot lo  
Ex 18,14  lo poble? E per què seus sol e tot  lo poble te spera del matí entrò al  
Ex 18,21  que fassen. 21 Donchs, tria de tot  lo poble hòmens poderosos i tements Déu,  
Ex 18,22  de L, e altres de X, 22 qui jutgen  lo poble tostemps, e las grans coses e los 
Ex 18,23  soferir los seus manaments, e tot  lo poble tornar-s’ha axí en pau en sos  
Ex 18,26  e los altres de X, 26 qui jutjaven  lo poble tostemps, e tot ço que era greu  
Ex 19,8 manat nostro Senyor, 8 e respòs tot  lo poble: –Ço que nostro Senyor ha manat  
Ex 19,9 tu en scurina de nuu per ço que oja  lo poble, e parlaré a tu e que creguen a  
Ex 19,11  avellarà nostro Senyor devant tot  lo poble sobre lo munt de Sinaý. 12 E  
Ex 19,11  Senyor devant tot lo poble sobre  lo munt de Sinaý. 12 E stabliràs térmans  
Ex 19,12  de tot aquell, e qui tocharà  lo munt morrà; 13 mà no’l tocharà, abans  
Ex 19,13  E quant comenserà a cridar en  lo corn, adonchs pugen al munt. 14 E  
Ex 19,16 vostres mullers. 16 E era ja vengut  lo terç die e lo jorn se scalfava;  
Ex 19,16  16 E era ja vengut lo terç die e  lo jorn se scalfava; comensaren los trons  
Ex 19,16  lamps, e una nuu fort spessa cobrí  lo munt, e lo crit del corn era gran, e  
Ex 19,16  nuu fort spessa cobrí lo munt, e  lo crit del corn era gran, e temé’s lo  
Ex 19,16  crit del corn era gran, e temé’s  lo poble qui era en las albergades. 17 E  
Ex 19,18  era davallat ab foch, e pujava en  lo munt lo fum axí com si fos forn, e era  
Ex 19,18  ab foch, e pujava en lo munt  lo fum axí com si fos forn, e era lo munt  
Ex 19,18  lo fum axí com si fos forn, e era  lo munt pahorós, 19 e ab lo so del corn a  
Ex 19,19  e era lo munt pahorós, 19 e ab  lo so del corn a poch a poch en major. E  
Ex 19,20  20 E devallà nostro Senyor sobre  lo munt [*] e apellà Moysès lasús del cap  
Ex 19,21  hi fou pujat 21 dix-li: –Conjura  lo poble que per ventura no vulla passar  
Ex 19,21  passar los térmans per a veura  lo Senyor, e que no parèscan molts d’  
Ex 19,23  a nostro Senyor: –No porà pujar  lo poble al munt de Sinaý, car tu  
Ex 19,23  manat e dit: “Posa’ls-ma entorn  lo munt e santificha’ls.” 24 E dix-li  
Ex 20,4  ymatge en tota semblansa qui és en  lo cel dessús e qui és en terra dejús, ni  
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Ex 20,7 los meus manaments. 7 »E no pendràs  lo nom del teu Déu en va, car nostro  
Ex 20,7 no haurà en aquell mercè qui pendrà  lo nom del Senyor Déu seu en va. 8  
Ex 20,8  va. 8 »Remembre’t que santifichs  lo die del dissapte. 9 VI dies obreràs; 10 
Ex 20,10 del dissapte. 9 VI dies obreràs; 10  lo VIIèn die és dissapte del Senyor Déu  
Ex 20,11 11 car en VI dies féu nostro Senyor  lo cel e la terra e la mar e ço qui és en  
Ex 20,11  mar e ço qui és en ells, e posà en  lo setèn die, e per ço beneý nostro Senyor 
Ex 20,11  die, e per ço beneý nostro Senyor  lo die del dissapte e santificà’l. 12  
Ex 20,17  la case de ton proÿsme [*], ni  lo servent ni la serventa ni lo bou ni l’ 
Ex 20,17  ni lo servent ni la serventa ni  lo bou ni l’aze, no res que ell haja. 18  
Ex 20,18  aze, no res que ell haja. 18 E tot  lo poble oÿa los trons e los lamps e lo so 
Ex 20,18  poble oÿa los trons e los lamps e  lo so del corn e lo munt qui fumava, e  
Ex 20,18  e los lamps e lo so del corn e  lo munt qui fumava, e spaordits stiguéran  
Ex 20,21  e no peccàsseu. 21 E stech  lo poble luny, e Moysès acostà’s en la  
Ex 20,24 de argent ni déu d’or; 24 de terra  lo fareu e oferreu sobre aquell holocausts 
Ex 21,5 ell axirà ab son vestir. 5 E si diu  lo servent: “Jo am mon senyor e ma muller  
Ex 21,10  e no li negarà sos vestits ni  lo preu de castadat. 11 Si aquestas III  
Ex 21,14  proÿsme per aguayt, de mon altar  lo arrencaràs e morrà. 15 E qui ferirà son 
Ex 21,19  un bastó i’s leu, no n’haurà mal  lo feridor, emperò que ell pach e que reta 
Ex 21,19  pach e que reta las despesas que  lo ferit hauria fetas e la obra que en  
Ex 21,22 ella viurà, haurà aytant de dan com  lo marit †e manera† de la fembra e los  
Ex 21,28  los lexerà anar franchs. 28 »E si  lo bou ab son corn ferirà home o fembre  
Ex 21,28  son corn ferirà home o fembre [*],  lo bou serà mort ab pedres e no menig negú 
Ex 21,28  e no menig negú de sa carn, mas  lo senyor del bou no haurà mal. 29 E si lo 
Ex 21,29  del bou no haurà mal. 29 E si  lo bou haurà acostumat de ferir, d’hir o  
Ex 21,29  haurà amagat e auciu hom o fembra,  lo bou serà mort ab pedres e lo senyor del 
Ex 21,29  lo bou serà mort ab pedres e  lo senyor del bou tembé; 30 e si hom lo  
Ex 21,30  senyor del bou tembé; 30 e si hom  lo volia dar per preu, ell darà per scapar 
Ex 21,31 que hom li demanarà. 31 E si fer en  lo corn fill ni filla, haurà semblant  
Ex 21,32  XXX besants de argent al senyor, e  lo bou serà mort ab pedres. 33 E si negú  
Ex 21,34 no la cobre e hy chau bou o aze, 34  lo senyor de la sija o sisterna retrà lo  
Ex 21,34  senyor de la sija o sisterna retrà  lo preu de las bísties, e ço qui hy morrà  
Ex 21,35  a l’altre e aquell mor, vendran  lo bou viu e pertir-s’han lo preu en si 
Ex 21,35  lo bou viu e pertir-s’han  lo preu en si e lo cos del mort. 36 E si  
Ex 21,35  e pertir-s’han lo preu en si e  lo cos del mort. 36 E si sabia que lo bou  
Ex 21,36  lo cos del mort. 36 E si sabia que  lo bou fos feridor ab corn e no’l guarda  
Ex 21,36  senyor, retrà bou per bou e rebrà  lo cos entrega. 22,Tit Capítol XXVII 1 E  
Ex 22,2  és trobat, e prenga nafre e mort,  lo feridor no haurà pena; 3 e si ho fa pus 
Ex 22,3 no haurà pena; 3 e si ho fa pus que  lo sol sia axit, fa homey, ell morrà. E si 
Ex 22,3  ell morrà. E si no ha què reta per  lo ledronici, serà venut. 4 E si hom li  
Ex 22,5  val en camp o en vinya smanerà  lo dan. 6 »E si foch ix e crema los blats, 
Ex 22,6  los blats, aquells qui stan en  lo camp retran lo dan que lo foch haurà  
Ex 22,6  aquells qui stan en lo camp retran  lo dan que lo foch haurà fet. 7 »E si negú 
Ex 22,6  stan en lo camp retran lo dan que  lo foch haurà fet. 7 »E si negú comana  
Ex 22,7  qui hu haurà rebut, si és trobat  lo ladre, al doble ho retrà. 8 Si s’  
Ex 22,8  al doble ho retrà. 8 Si s’amaga,  lo senyor de la case ajustar-s’ha a  
Ex 22,11  mà la cose de son proÿsme, e rebrà  lo senyor lo segrament e ell no serà  
Ex 22,11  de son proÿsme, e rebrà lo senyor  lo segrament e ell no serà costret que ho  
Ex 22,12  li ho ha tolt per ladronici, retrà  lo dan al senyor. 13 E si porta cose  
Ex 22,14 préstich e serà enfeblit o mort que  lo senyor no hy sia, serà costret que ho  
Ex 22,15  serà costret que ho reta. 15 E si  lo senyor serà present, no ho restituyrà,  
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Ex 22,17  e pendrà-la per muller. 17 E si  lo pare de la verja no la hy vol dar,  
Ex 22,17  verja no la hy vol dar, retrà-li  lo haver segons la manera de l’axovar que 
Ex 22,26  de ton proÿsme son vestir, ans que  lo sol se colch ret-la-hy, 27 car  
Ex 22,27 ret-la-hy, 27 car aquell és sol  lo vestir de sa carn de què’s cobre e no  
Ex 22,30  sia ab sa mare, e al VIIIèn die  lo retràs. 31 »Hòmens sants ma sareu. No  
Ex 23,1  ço que digues fals testimoni per  lo peccador. 2 No seguiràs companya a fer  
Ex 23,7  7 A falcies fugiràs, e no auciuràs  lo noent ni lo dreturer [*]. 8 No pendràs  
Ex 23,7  fugiràs, e no auciuràs lo noent ni  lo dreturer [*]. 8 No pendràs dons, que  
Ex 23,12  ço que rapòs ton bou e ton aze e  lo fill de ta serventa e l’estrany. 13  
Ex 23,13 us he dit guardau. E no jurareu per  lo nom dels déus stranys ni no’ls oireu  
Ex 23,17  l’any aperrà tot mascle devant  lo Senyor Déu. 18 »No sacrificaràs de  
Ex 23,18 sanch de ton sacrifici, ne romandrà  lo grex de la tua festa tro al matí. 19 E  
Ex 23,23  tu [*]. 21-22 [*] 23 »[*] e manerà  lo amoreu e lo heteu e lo farizeu e lo  
Ex 23,23  [*] 23 »[*] e manerà lo amoreu e  lo heteu e lo farizeu e lo cananeu [*] e  
Ex 23,23  e manerà lo amoreu e lo heteu e  lo farizeu e lo cananeu [*] e lo gebuzeu;  
Ex 23,23 lo amoreu e lo heteu e lo farizeu e  lo cananeu [*] e lo gebuzeu; jo destroyré  
Ex 23,23  e lo farizeu e lo cananeu [*] e  lo gebuzeu; jo destroyré per tu. 24 No  
Ex 23,26 malaltia ni gemagament; jo compliré  lo nombre de tos jorns. 27 »La mia por  
Ex 23,27  por manaré devant tu e auciuré tot  lo poble a qui tu vendràs, e de tots tos  
Ex 24,2  e aquells no s’hi acostaren ni  lo poble no muntà ab ell. 3 E adonchs  
Ex 24,3  Déu e tots los ajustaments, e tot  lo poble respongué a una veu: –Tots los  
Ex 24,7 la covinensa e legí-la devant tot  lo poble, e ells diguéran: –Tot açò ferem  
Ex 24,8 E pres la sanch e scampà-la sobre  lo poble e dix: –Aquesta és la sanch de la 
Ex 24,10  dels vells de Yrrael, 10 e viren  lo Déu de Yrrael, e staven sots sos peus,  
Ex 24,15  15 E quant fou pujat Moysès, cobrí  lo munt una nuu, 16 e stech la glòria del  
Ex 24,17  Senyor casi foch cremant sobre  lo munt devant los fills de Yrrael. 18 E  
Ex 25,19 e de l’altre part de l’oracle; 19  lo un xerubín serà en l’un costat, e l’  
Ex 25,20  altre e giren las cares. Aquest és  lo cobertor ab què’l cobriràs, 21 en què  
Ex 25,21  què’l cobriràs, 21 en què posaràs  lo testimoni que jo’t daré, 22 e puxs  
Ex 25,22  -t’he e parlar-t’he sobre  lo cobertor, ço és a saber, enmig de II  
Ex 25,37  pur. 37 E feràs VII crazolas sobre  lo canalobre perquè luèscan e poseràs  
Ex 25,39  sien fetas d’or molt pur. 39 Tot  lo pes del canalobre ab tots los seus  
Ex 25,40 d’or molt net. 40 [*] e fes segons  lo axemplar que a tu en lo munt és  
Ex 25,40  fes segons lo axemplar que a tu en  lo munt és demostrat. 26,Tit Capítol XXXI  
Ex 26,7  o sagues de salici per cobrir  lo terrat del tabernacle 8 de longuesa la  
Ex 26,9  axí com la sizena saga en  lo front del terrat †deble†. 10 E feràs L  
Ex 26,12  ample, de la mitat d’ell cobriràs  lo derrer cap del tabernacle, 13 e I colzo 
Ex 26,23  VI qui seran als angles aprés  lo dos del tabernacle. 24 E seran  
Ex 26,30  de launes d’or. 30 E’regiràs  lo tabernacle segons lo aximpli que a tu  
Ex 26,30  30 E’regiràs lo tabernacle segons  lo aximpli que a tu al munt és demostrat.  
Ex 26,33  l’archa del testimoni, en què  lo santuari e los santuaris seran partits. 
Ex 26,35 en santo santorum, 35 e taula sobre  lo vel e quantre la taula lo canalobre  
Ex 26,35  sobre lo vel e quantre la taula  lo canalobre [*], car la taula starà de la 
Ex 27,2  de altesa. 2 [*] e cobriràs- lo de aram. 3 E feràs dejús d’ell  
Ex 27,3  per rebre la cendra, e tesores e  †lo cors† a ressabiments dels fochs, e  
Ex 27,4 d’aram; 4 e una grazala de aram en  lo loch d’arret e’n [*] IIII angles IIII 
Ex 27,8  tou de dins, axí com és a tu en  lo munt amostrat. 9 »E feràs lo palau del  
Ex 27,9  tu en lo munt amostrat. 9 »E feràs  lo palau del tabernacle ves migjorn, e  
Ex 27,21 al tabernacle del testimoni, defora  lo vel [*] cubert lo tabernacle del  
Ex 27,21 testimoni, defora lo vel [*] cubert  lo tabernacle del testimoni. E ligaran-  
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Ex 28,4  seran los vestits: ressional sobre  lo muscle, gonella de li streta, e sidarim 
Ex 28,15 la una ab l’altre [*]. 15 »E feràs  lo recional del judici ab obra texida e  
Ex 28,22  per los XII trips. 22 E feràs en  lo recional cadenas qui s’ajusten la una  
Ex 28,25  són en los marges, 25 e ajusteràs  lo strem de aquellas cadenas als II  
Ex 28,25  costat del sobremuscle qui guarda  lo reonal. 26 [*] qui són de la regió del  
Ex 28,27  deval, qui’s púschan adobar quant  lo reonal del sobremuscle 28 se strenyarà  
Ex 28,29  los noms dels fills de Yrrael en  lo reonal dels judicis sobre son pits  
Ex 28,30  doctrina de veritat qui serà en  lo pits de Aron quant intrerà devant  
Ex 28,30  devant nostro Senyor, e porterà  lo judici dels fills de Yrrael en son pits 
Ex 28,34  enmig del senyal, 34 axí que  lo senyal sia d’or e la magrane [*]. 35 E 
Ex 28,35  [*]. 35 E feràs vestir Aron en  lo ofici del ministeri per ço que ogen lo  
Ex 28,35 ofici del ministeri per ço que ogen  lo so quant intrerà e axirà del santuari  
Ex 28,43  a l’altar per ço que aministren  lo santuari, e que no múyran colpables de  
Ex 29,3  en un panistre, e oferràs-ho, e  lo vadell e II moltons. 4 E Aron e sos  
Ex 29,4 del testimoni; e quant hauràs levat  lo pare ab los fills ab aygüe, 5 vestiràs  
Ex 29,5 de reonal, e strènyer-ho-has ab  lo braguer; 6 e poseràs la tiara en son  
Ex 29,10 concegrades lurs mans, 10 ajusteràs  lo vedell devant lo tabernacle del  
Ex 29,10 mans, 10 ajusteràs lo vedell devant  lo tabernacle del testimoni, e Aron e sos  
Ex 29,10 e sos fills poseran lurs mans sobre  lo cap d’ell. 11 E sacrificar-l’has  
Ex 29,12  e l’altre sanch scamparàs sobre  lo fonament d’ell. 13 E pendràs tot lo  
Ex 29,13  fonament d’ell. 13 E pendràs tot  lo grex [*] que sobre ells és, e oferràs  
Ex 29,14  eltar, 14 mas la carn del vadell e  lo cuyro e los fems cremaràs defora totas  
Ex 29,14  las albergades, per ço car és per  lo peccat. 15 »E pendràs un moltó, e sobre 
Ex 29,15  15 »E pendràs un moltó, e sobre  lo cap d’ell posarà Aron e sos fills las  
Ex 29,18  e sobre son cap, 18 e oferràs tot  lo moltó ab ancens sobre l’altar, e  
Ex 29,19  19 »E pendràs altre moltó e sobre  lo cap d’ell Aron e sos fills poseran  
Ex 29,20  lurs mans. 20 E sacrificharàs- lo, e pendràs de la sua sanch e posar-n’ 
Ex 29,22  ells e las vestidures, 22 pendràs  lo grex del moltó e la coha e lo sèu qui  
Ex 29,22  lo grex del moltó e la coha e  lo sèu qui cobre los budells, e la ret del 
Ex 29,22  e la ret del fetge e II ronyons, e  lo grex qui és sobre ells al costat dret,  
Ex 29,26  car oferta és d’ell. 26 E pendràs  lo pits del moltó †des que és suanat†  
Ex 29,30  30 VII dies usarà de aquella  lo bisbe qui per ella serà stablit dels  
Ex 29,30  testimoni per ço que ministre en  lo santuari. 31 »E pendràs lo moltó de la  
Ex 29,31  en lo santuari. 31 »E pendràs  lo moltó de la consegració e couràs la  
Ex 29,32  n’ha Aron e sos fills, e menjaran  lo pa qui és en lo panistre en lo vestiari 
Ex 29,32  fills, e menjaran lo pa qui és en  lo panistre en lo vestiari del tabernacle  
Ex 29,32  lo pa qui és en lo panistre en  lo vestiari del tabernacle del testimoni,  
Ex 29,33  testimoni, 33 per ço que’m plàcia  lo sacrifici, e la mà de aquell qui oferrà 
Ex 29,36  e oferràs un vadell cascun die per  lo peccat. Cascun die denejaràs l’altar  
Ex 29,44  en la mia glòria. 44 E santificaré  lo tabernacle del testimoni ab l’eltar, e 
Ex 29,46  lur Déu, 46 e sebran que jo sóm  lo Senyor Déu d’ells qui’ls treguí de  
Ex 29,46  jo stigués entre ells, car jo sóm  lo Senyor Déu d’ells. 30,Tit Capítol XXXV 
Ex 30,6  6 E poseràs l’altar quantre  lo vel qui és devant l’archa del  
Ex 30,6 archa del testimoni penjant, devant  lo feristol qui és cubert a on te parlaré. 
Ex 30,10  any, en la sanch qui és oferta per  lo peccat, e placarà sobre aquell en  
Ex 30,12  suma dels fills de Yrrael, segons  lo nombre doneran cascú lo preu per lurs  
Ex 30,12  segons lo nombre doneran cascú  lo preu per lurs ànimas a nostro Senyor  
Ex 30,13  13 Açò darà tot aquell qui passa  lo nom: la meytat de I sicle [*] ha XX  
Ex 30,26  d’ungüenter. 26 E untaràs d’ell  lo tabernacle del testimoni e l’archa del 
Ex 30,27  27 e la taula ab sos vaxells, e  lo canelobre e sos aÿnaments, e l’altar  
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Ex 30,36  ben prima, posar-n’has devant  lo tabernacle del testimoni, e en aquell  
Ex 31,2  2 –Jo he apellat del nom de Beel  lo fill de Urí, qui fou fill de Hur, del  
Ex 31,7  fassa tot ço que a tu he manat: 7  lo tabernacle de la covinensa e la archa  
Ex 31,7  e la archa del testimoni e  lo feristol qui sobre ella és, e tots los  
Ex 31,8  8 e la taula e sos vaxells, e  lo canalobre fort bell ab los ceus  
Ex 31,10  10 e vestiduras santas en  lo ministeri de Aron e sos fills que usen  
Ex 31,14  qui us santifich. 14 E guardau  lo meu dissapte cart sant és a vosaltres,  
Ex 31,15  ceu poble. 15 VI dies fareu obre,  lo cetè és dissapte, sant repòs a nostro  
Ex 31,16  16 Guarden los fills d’Irrael  lo dissapte sant e honren aquell en lurs  
Ex 31,17  mi e ells, car en VI dies féu Déu  lo cel e la terra e lo setèn die cessà de  
Ex 31,17 VI dies féu Déu lo cel e la terra e  lo setèn die cessà de la obre.” 18 E donà  
Ex 31,18  que éran de pedra, scritas ab  lo dit de Déu. 32,Tit Capítol XXXVIII 1 E  
Ex 32,1 Déu. 32,Tit Capítol XXXVIII 1 E viu  lo poble que Moysès sa trigava a devellar  
Ex 32,3  e aportau-los-ma. 3 E féu  lo poble ço que ell dix, e aportaren los  
Ex 32,4  e féu-na un vadell. E digué  lo poble: –O Yrrael, aquests són los teus  
Ex 32,6  e hòstias de pau; e asech-sa  lo poble a menjar e a beura, e levaren-  
Ex 32,6  -sa de menjar e ballaren devant  lo vadell. 7 E parlà nostro Senyor a  
Ex 32,7  a Moysès e dix: –Vé e devalla, que  lo teu poble ha peccat, que traguist de  
Ex 32,8  e han dit: “O Yrrael, aquest és  lo teu déu qui’t tregué de terra de  
Ex 32,11  tu en gran gent. 11 E Moysès orava  lo Senyor Déu e deya: –Senyor, per què  
Ex 32,11 per què yrexs la tua fortsa quantre  lo teu poble que traguist de terra de  
Ex 32,14 apagat nostro Senyor que no fes tot  lo mal que havia parlat quantre lo seu  
Ex 32,14 tot lo mal que havia parlat quantre  lo seu poble. 15 E devallà Moysès del  
Ex 32,17  en las taulas. 17 E oyí Josuè  lo brogit del poble qui cridava, e dix a  
Ex 32,19  a las albergades, viu Moysès  lo vadell [*], e enfelloní’s fort, e gità 
Ex 32,20  -las al peu del munt. 20 E pres  lo vadell e cremà’l e tornà’l en  
Ex 32,22  E ell respòs: –No s’enfellonescha  lo meu senyor, car tu conexs aquest poble, 
Ex 32,25  ’n aquest vadell. 25 E viu Moysès  lo poble qui era despullat, car havia’l  
Ex 32,27  nostro Senyor Déu de Yrrael: “Pos  lo baró lo cultell sobre la cuxa, e anau  
Ex 32,27  Senyor Déu de Yrrael: “Pos lo baró  lo cultell sobre la cuxa, e anau [*] per  
Ex 32,34  poble de qui jo t’he parlat, e  lo meu àngel irà devant tu; mas jo  
Ex 32,35  35 E ferí nostro Senyor Déu  lo poble per lo peccat del vadell que féu  
Ex 32,35 ferí nostro Senyor Déu lo poble per  lo peccat del vadell que féu Aron. 33,Tit  
Ex 33,1  e dix: –Puja de aquest loch, tu e  lo teu poble que treguist de terra de  
Ex 33,2  devant tu l’àngel per ço que git  lo cananeu e amoreu e hateu [*] e gebuzeu  
Ex 33,3  e mel, car jo no pujarè ab tu, que  lo poble és de dur cap, que per ventura jo 
Ex 33,4 ’l destroýs en la carrera. 4 E oyí  lo poble aquesta paraula molt mala; plorà  
Ex 33,7 luny, fora las albergades, e apellà  lo seu nom «tenda de covinensa». E tot lo  
Ex 33,7 seu nom «tenda de covinensa». E tot  lo poble qui havia neguna querela axia a  
Ex 33,8 la tenda [*]. 8 [*] e levave’s tot  lo poble e stava cascú a la porta de son  
Ex 33,8  porta de son papelló, e guardaven  lo dos de Moysès tro que intràs a la tenda 
Ex 33,11 E quant ell anava a las albergades,  lo seu servent Josuè, fill de Nuu, infant, 
Ex 33,13  que trop gràcia devant tu; guarda  lo teu poble e aquesta gent. 14 E dix  
Ex 34,3 hy puig ab tu ni s’hi acost en tot  lo munt, ne ovellas ni bous no hy  
Ex 34,9  prech-te que vages ab nós, car  lo poble és de dur cap, e que tolgues las  
Ex 34,10  en negunes gents, per ço que veja  lo poble enmig de qui tu est la obra del  
Ex 34,11 manat. Jo gitaré vuy devant ta cara  lo amoreu e cananeu e gebuzeu e heteu e  
Ex 34,14  déus stranys. Nostro Senyor e  lo seu nom és gelós, Déu és envejós. 15 No 
Ex 34,22  com totas coses sa amàgan e torna  lo temps. 23 »[*] de l’any aperrà tot  
Ex 34,23 l’any aperrà tot mascle teu devant  lo Senyor Déu d’Irrael totpoderós, 24 car 
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Ex 34,24  e mentre que tu pugeràs devant  lo Senyor Déu teu [*]. 25 »[*]  
Ex 34,34  Déu e parlava ab ell, levave’s  lo vel entrò que axia, e adonchs parlava  
Ex 35,3  no encendreu foch en vostres cases  lo die del dissapte.” 4 E dix Moysès a  
Ex 35,9  9 e pedres unichines [*] a honrar  lo sobremuscle e lo reonal. 10 »Qualque un 
Ex 35,9  [*] a honrar lo sobremuscle e  lo reonal. 10 »Qualque un de vosaltres és  
Ex 35,16  ab forrellats e ab sos vaxells, e  lo bací ab sos fonaments, 17 e cortinas  
Ex 35,34  de pichadura [*]. 34 E ha donat en  lo seu cor tot lo saber a Holiap, fill de  
Ex 35,34  34 E ha donat en lo seu cor tot  lo saber a Holiap, fill de Sisament, del  
Ex 36,5  5 diguéran a Moysès: –Més ofer  lo poble que ops no és. 6 E manà Moysès  
Ex 36,14 XI sagues de pèlls de cabre e cobrí  lo tabernacle. 15 Una saga havia de lonch  
Ex 36,18 L civellas de aram ab què’s lessàs  lo terrat e que’n fos fet un mantell de  
Ex 36,19  de totas las sagas. 19 E féu  lo cobertor del tabernacle de pells de  
Ex 37,24  pur. 24 E pesava I besant d’or  lo canalobre ab tots sos vexells. 25 E féu 
Ex 38,8 spes mas cavat de dins [*]. 8 E féu  lo bací d’aram ab son vas dels spills e  
Ex 38,21  qui fóran nombrats segons  lo manament de Moysès, en las sirmònias  
Ex 38,26  santuari e la entrada a on penja  lo vel. 27 E los vazos fóran fets de C  
Ex 39,15  fills de Yrrael [*]. 15 E feren en  lo reonal cadenetas qui s’ajustaven la  
Ex 39,18  axí staven bé devant e detràs que  lo sobremuscle e lo reonal rellessaven la  
Ex 39,18  e detràs que lo sobremuscle e  lo reonal rellessaven la un a l’altre, 19 
Ex 39,21  cabès dessús e vora engir e entorn  lo cabès texida, 22 e dejús, [*] los peus, 
Ex 39,24  d’or e la magrana de què anava  lo bisbe ornat quant feya son ministeri,  
Ex 39,32 havia manat a Moysès, 32 e oferiren  lo tabernacle e lo cobriment e tota la  
Ex 39,32  32 e oferiren lo tabernacle e  lo cobriment e tota la obra, e los anells  
Ex 39,41  d’ell que úsan los sacerdots en  lo santuari, Aron e sos fills. 42 E  
Ex 40,2 nostro Senyor a Moysès e dix: 2 –En  lo primer mes, al primer die del mes,  
Ex 40,2  al primer die del mes, endressaràs  lo tabernacle del testimoni. 3 E posaràs  
Ex 40,3  ell l’archa e lexaràs devant ella  lo vel. 4 E posaràs la taula [*] sobre  
Ex 40,8  -l’has d’aygüe. 8 E environerà  lo palau de la tenda e sa intrada. 9 »E  
Ex 40,9  oli de unció e untar-n’has  lo tabernacle ab los vaxells per ço que  
Ex 40,15  primer die del mes, fou endressat  lo tabernacle. 16 E endressà’l Moysès, e  
Ex 40,17  e stablí sas colonas, 17 e cobrí  lo terrat sobre lo tabernacle e posà-hy  
Ex 40,17 colonas, 17 e cobrí lo terrat sobre  lo tabernacle e posà-hy dessús  
Ex 40,18  Senyor havia manat. 18 E posà  lo testimoni en l’archa, e mès †en terra  
Ex 40,19  19 E quant hach mesa l’archa en  lo tabernacle, penjà devant ella lo vel  
Ex 40,19 en lo tabernacle, penjà devant ella  lo vel per ço que complís lo manament de  
Ex 40,19  ella lo vel per ço que complís  lo manament de Déu. 20 E posà la taula en  
Ex 40,20  de Déu. 20 E posà la taula en  lo tabernacle del testimoni ves aguiló,  
Ex 40,20  del testimoni ves aguiló, fora  lo vel, 21 e ordonà sos pans axí com havia 
Ex 40,22  nostro Senyor a Moysès. 22 E posà  lo canalobre al tabernacle del testimoni a 
Ex 40,27  27 a l’altar de l’holocaust en  lo vestiari del testimoni, e oferí en ell  
Ex 40,28  Déu havia manat a Moysès. 28 E  lo labis [*] entre lo tabernacle del  
Ex 40,28  a Moysès. 28 E lo labis [*] entre  lo tabernacle del testimoni e l’altar,  
Ex 40,30  e los peus 30 quant intraren en  lo tabernacle del testimoni o en lo  
Ex 40,30 en lo tabernacle del testimoni o en  lo cobriment del testimoni o covinensa que 
Ex 40,31  Déu a Moysès. 31 E †ragué† Moysès  lo palau engir lo tabernacle e l’altar, e 
Ex 40,31  31 E †ragué† Moysès lo palau engir  lo tabernacle e l’altar, e manà la tenda  
Ex 40,31  E quant tota la obra fou acabada e  lo tabernacle del testimoni fou a punt,  
Ex 40,32  manat a Moysès, 32 cobrí una nuu  lo tabernacle del testimoni, e la glòria  
Ex 40,32  glòria de nostro Senyor Déu complí  lo tabernacle. 33 E no podia intrar Moysès 
Ex 40,36  nostro Senyor Déu hi era de die, e  lo foch de nit, e vèyan-ho los pobles  
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Ex Expl  tots lurs statges. ExplAcí finex  lo libre qui és apellat Èxodus, qui és lo  
Ex Expl libre qui és apellat Èxodus, qui és  lo secon libre de la Bíblia. Lv IncE  
Lv Inc libre de la Bíblia. Lv IncE comensa  lo terç libre, qui és apellat Levítich.  
Lv 1,3  holocaust e del bestiar, oferrà  lo mascle no anorreat a la porta del  
Lv 1,4  Senyor; 4 e posarà las mans sobre  lo cap del sacrifici e serà plasent e  
Lv 1,8  membres especejats, ço és a saber,  lo cap e tot ço qui s’acosta al fetge, 9  
Lv 1,12  12 e pertiran los membres, ço és,  lo cap e tot ço qui s’acosta al fetge, e  
Lv 1,13  e los peus levaran ab aygüe, e  lo sacerdot oferrà totas las ofertas sobre 
Lv 1,15 o de polls o coloma, 15 oferrà-la  lo sacerdot a l’altar, e torcerà-li lo  
Lv 1,15 sacerdot a l’altar, e torcerà-li  lo cap al coll axí que sia trencat lo  
Lv 1,15  lo cap al coll axí que sia trencat  lo cuyro, e lexen córrer la sanch sobre  
Lv 1,17 pertirà, e sacrificar-l’ha sobra  lo altar, e metrà foch a la lenya. Açò és  
Lv 2,2  sacerdot, e la un d’ells prenga  lo puny ple de cèmola e oli e molt encens, 
Lv 2,2  e oli e molt encens, e face’n  lo prevera perfum sobre la ara per  
Lv 2,4  »E com aportaran sacrifici cuyt en  lo forn, axí com pans de cèmola, ço és a  
Lv 2,9 E com aquell oferrà aquella, prenga  lo mamorial del sacrifici e ofira’l sobre 
Lv 2,9  del sacrifici e ofira’l sobre  lo altar en odor de suavesa a nostro  
Lv 2,16 coses de la una pertida ferà perfum  lo prevere per remembransa de la oferta,  
Lv 3,1  sia mascle o sia famella, ofira  lo pus net devant nostro Senyor. 2 E pos  
Lv 3,2  nostro Senyor. 2 E pos la mà sobre  lo cap de son sacrifici, e degollarà  
Lv 3,3  en oferta a nostro Senyor,  lo grex de la tela e tot lo grex qui dins  
Lv 3,3  Senyor, lo grex de la tela e tot  lo grex qui dins ell és 4 e abdosos los  
Lv 3,5  sobre l’altar, demunt la lenya, e  lo foch dejús posat, en oferta o en odor  
Lv 3,8  nostro Senyor, 8 posen la mà sobre  lo cap de lur sacrifici, e puxs degoll-  
Lv 3,8  de lur sacrifici, e puxs degoll- lo devant la tenda del tabernacle del  
Lv 3,8  de Aron scampen la sanch sobre  lo altar entorn, 9 e puxs ofíran la  
Lv 3,9  devant nostro Senyor, e  lo grex e la couha complida endret de l’  
Lv 3,10  de l’os, 10 ab los ronyons e ab  lo grex qui cobre lo ventre, e encare  
Lv 3,10  los ronyons e ab lo grex qui cobre  lo ventre, e encare sobre los lombles e  
Lv 3,10  lombles e sobre los ronyons, e tot  lo grex de dins 11 pendran los sacerdots e 
Lv 3,11  sacerdots e posar-l’han sobre  lo foch, e fer-n’han oferta a nostro  
Lv 3,13  Senyor, 13 pos la sua mà sobre  lo cap de aquella e degoll-la a la  
Lv 3,14  sobre l’altar entorn, 14 [*] e  lo grex qui cobre lo ventre e tocha tots  
Lv 3,14  entorn, 14 [*] e lo grex qui cobre  lo ventre e tocha tots los membres vidals, 
Lv 3,15  vidals, 15 e los II lombles ab  lo fetge, qui és sobre aquells prop de la  
Lv 3,15  aquells prop de la ylada, 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  de suau odor al Senyor Déu. Tot  lo sèu serà de nostro Senyor. 17  
Lv 3,17 ne sanch de tot en tot no menjareu;  lo grex que és entorn del pits e aquell en 
Lv 4,2  e de tots los manaments que  lo Senyor ha manat que no’s fassen ferà  
Lv 4,3 ·s fassen ferà qualsevolrà: 3 »E si  lo prevera qui és untat peccarà faent  
Lv 4,3  qui és untat peccarà faent peccar  lo poble, oferrà per son peccat I vadell  
Lv 4,4  Senyor e posarà la sua mà sobre  lo cap de aquell e degollar-l’ha devant 
Lv 4,5  del vadell e portarà de aquella en  lo tabernacle del testimoni, 6 e banyerà  
Lv 4,6  scampar-n’ha VII vegades devant  lo Senyor contra lo vel o la claustre del  
Lv 4,6 VII vegades devant lo Senyor contra  lo vel o la claustre del santuari. 7 E  
Lv 4,7 E poserà de 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 tabernacle del testament, e la sanch  
Lv 4,7  e la sanch qui romandrà buyderà en  lo fonament de l’altar de l’holocaust en 
Lv 4,7  de l’altar de l’holocaust en  lo intrament del tabernacle. 8 E lo sèu  
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Lv 4,8 en lo intrament del tabernacle. 8 E  lo sèu del vadell oferrà per lo peccat,  
Lv 4,8  8 E lo sèu del vadell oferrà per  lo peccat, axí aquell qui és sobre los  
Lv 4,11  11 E la pell e totas carns ab  lo cap e ab los peus e ab los budells [*], 
Lv 4,12  e ab los budells [*], 12 e ab tot  lo romanent del cos traurà fora de las  
Lv 4,13  ignorància ferà ço qui és quantre  lo manament de Déu, 14 e puxs entendrà son 
Lv 4,14  son peccat, oferrà I vadell per  lo peccat. E aporten aquell a la porta del 
Lv 4,15  los vells d’Irrael las 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 degollat  
Lv 4,15  de aquell devant lo Senyor, e com  lo vadell serà degollat devant nostro  
Lv 4,16  degollat devant nostro Senyor, 16  lo prevere untat prenga de la sanch de  
Lv 4,16  la sanch de aquell e port-la en  lo tabernacle del testimoni, 17 e bany-  
Lv 4,17 e salpusch-ne VII vegades quantre  lo vel, ço és, la claustre, 18 e de  
Lv 4,18  qui és devant nostro Senyor en  lo tabernacle del testimoni, e lo romanent 
Lv 4,18  en lo tabernacle 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 sèu e face’n perfum sobre l’altar. 20 
Lv 4,21  e Déu serà perdonador. 21 Emperò  lo vadell aporten fora las albergades e  
Lv 4,21  fora las albergades e créman- lo axí com lo primer vadell, car per gran  
Lv 4,21  albergades e créman-lo axí com  lo primer vadell, car per gran moltitut de 
Lv 4,24  sia net, 24 e pos la sua mà sobre  lo cap de aquell, e puxs degoll-lo en lo 
Lv 4,24  lo cap de aquell, e puxs degoll- lo en lo loch on solen degollar devant  
Lv 4,24  de aquell, e puxs degoll-lo en  lo loch on solen degollar devant nostro  
Lv 4,25 holocausts, car per peccat és. 25 E  lo sacerdot bany-se lo dit en la sanch  
Lv 4,25  és. 25 E lo sacerdot bany-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 perfumarà demunt la ara axí  
Lv 4,26 ell perfumarà demunt la ara axí com  lo perfum se fa per passificament, e  
Lv 4,26  e preguerà per ell per ço que  lo seu peccat sia perdonat. 27 »E si ànima 
Lv 4,29  cabra neta, 29 e pos la mà sobre  lo cap de sa oferena, la qual és per  
Lv 4,29  és per peccat, e degoll aquella en  lo loch de l’holocaust. 30 E prenga lo  
Lv 4,30  loch de l’holocaust. 30 E prenga  lo sacerdot de la sanch en lo ceu dit e  
Lv 4,30 E prenga lo sacerdot de la sanch en  lo ceu dit e toch-ne los corns del altar 
Lv 4,30  corns del 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 se sol pendre dels  
Lv 4,31  Senyor, e preguerà per aquell  lo prevere e serà-li perdonat. 32 »E si  
Lv 4,33  sia nèdea, 33 e pos la mà sobre  lo cap de aquella e degoll aquella en lo  
Lv 4,33  cap de aquella e degoll aquella en  lo loch on solen degollar los holocausts  
Lv 4,34  del sacrifici. 34 E prenga  lo sacerdot de la sanch en lo ceu dit e  
Lv 4,34 E prenga lo sacerdot de la sanch en  lo ceu dit e tinya los corns de l’altar  
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 prenga  lo sèu e fassa d’ell axí com se sol fer  
Lv 5,5  sua arrada, 5 fassa penitència per  lo peccat 6 e ofira una anyella del folch  
Lv 5,6 folch o una cabra, e aorarà per ell  lo sacerdot e per lo peccat. 7 »E en altre 
Lv 5,6  e aorarà per ell lo sacerdot e per  lo peccat. 7 »E en altre manera, si no  
Lv 5,7 o II coloms a nostro Senyor, un per  lo peccat e altre per lo holocaust, 8 e  
Lv 5,7  un per lo peccat e altre per  lo holocaust, 8 e donarà aquells al  
Lv 5,8  8 e donarà aquells al sacerdot,  lo qual ofira [*] primer per lo peccat, e  
Lv 5,8  lo qual ofira [*] primer per  lo peccat, e plom-li lo cap de la part  
Lv 5,8  primer per lo peccat, e plom-li  lo cap de la part del servigal axí que li  
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Lv 5,8  del servigal axí que li aparega  lo coll en guisa que no sia squinsat, 9 e  
Lv 5,10  con solen fer, e pregarà per ell  lo sacerdot e per lo peccat de aquell, e  
Lv 5,10 e pregarà per ell lo sacerdot e per  lo peccat de aquell, e serà perdonat a  
Lv 5,12 és. 12 E liura aquella al sacerdot,  lo qual ne prenga I plen puyn e crem-la  
Lv 5,13 del qui ofer, 13 e prech per ell, e  lo romanent sia del prevera per  
Lv 5,15  ésser comprat II sicles segons  lo pes del santuari, 16 e de assò que  
Lv 5,16  assò que aportarà se restituescha  lo dan, e puxs anadescha-hi la Vª part e 
Lv 5,16  Vª part e liura-ho al sacerdot,  lo qual prech per aquell ofirent lo moltó, 
Lv 5,16  lo qual prech per aquell ofirent  lo moltó, e serà a ell perdonat. 17 »Ànima 
Lv 6,5  volia retenir, entegrament, e [*]  lo dan. 6 E per lo ceu peccat ofira I  
Lv 6,6  entegrament, e [*] lo dan. 6 E per  lo ceu peccat ofira I moltó nèdeu del  
Lv 6,7  7 E aquell prech per ell devant  lo Senyor e perdó en aquell per cascuna  
Lv 6,9  en l’altar [*] fins al matí e  lo foch serà en aquell matex altar. 10 E  
Lv 6,10  serà en aquell matex altar. 10 E  lo sacerdot vista gonella e bregues de li  
Lv 6,10  carn, e pendrà la cendra que ferà  lo foch e posarà aquella prop de l’altar; 
Lv 6,12  -l’ha en loch net [*]. 12 »E  lo foch crem tostemps sobre la ara de l’  
Lv 6,12  tostemps sobre la ara de l’altar,  lo qual nodrescha lo sacerdot matent en  
Lv 6,12  ara de l’altar, lo qual nodrescha  lo sacerdot matent en ell lenya tots dies  
Lv 6,12  en ell lenya tots dies al matí, e  lo holocaust posat, dessobre farà perfum  
Lv 6,13  pacifichables. 13 Aquest és  lo foch perdurable que null temps no deu  
Lv 6,14  ofarir los fills de Aron devant  lo Senyor Déu e devant l’altar: 15  
Lv 6,15  Déu e devant l’altar: 15 »Prenga  lo sacerdot I puyn de sèmola mesclada ab  
Lv 6,15  mesclada ab oli e molt encens,  lo qual sia posat sobre la sèmola, e fassa 
Lv 6,16  de odor suau a nostro Senyor; 16 e  lo romanent de la sèmola mengen Aron e sos 
Lv 6,16  meyns de levat, e mengen-la en  lo loch del santuari del tabernacle; 17 e  
Lv 6,17  del Senyor. E ofiren l’encens en  lo santo santorum, e serà axí com per  
Lv 6,20  la qual dèvan oferir al Senyor en  lo die de la sua unció: oferran la desena  
Lv 6,22 oferta serà cremada en l’altar per  lo sacerdot que del pare per dret  
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 que ofer, menig aquella en lo  
Lv 6,26 sacerdot que ofer, menig aquella en  lo loch sant a la entrada del tabernacle.  
Lv 6,28  sían levades en loch 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 6,30  de la qual s’enporta la sanch  lo sacerdot per tenyr la tenda del  
Lv 7,2 e per amor de assò là on degollaran  lo holocaust degollaran e sacrificharan  
Lv 7,3  l’altar. 3 E ofiren de la couha e  lo grex qui cobre las entràmanes 4 e  
Lv 7,4  4 e abdosos los ronyons, e  lo sèu demunt ells, e la tela e aquell del 
Lv 7,5  e aquell del fetge [*], 5 e fassa  lo sacerdot perfum sobre l’altar, car açò 
Lv 7,6  mascles de linatge de prevere en  lo loch sant menjaran aquestas carns, car  
Lv 7,8  sacrifici serà una lig [*]. 8 »E  lo sacerdot qui oferrà lo sacrifici de l’ 
Lv 7,8  [*]. 8 »E lo sacerdot qui oferrà  lo sacrifici de l’holocaust haurà la pell 
Lv 7,13  13 e pans levats sacrificharà ab  lo sacrifici de las gràcias per pacificar, 
Lv 7,14  e serà dels sacerdots que stan en  lo sacrifici de la sanch, 15 las carns del 
Lv 7,17 e si alguna cose ne serà trobada en  lo terç die [*]. 18 [*] de las carns del  
Lv 7,24  e de las cabres no menjareu; 24  lo sèu de las bèsties mortas per si e d’  
Lv 7,25 diversos usos; 25 e si algú menjarà  lo sèu que deu ésser ofert al Senyor Déu  
Lv 7,30  sacrifici [*]. 30 Tenint en la mà  lo sèu e en l’altre lo pits devant la  
Lv 7,30  en la mà lo sèu e en l’altre  lo pits devant la porta del tabernacle, e  
Lv 7,31  liura-ho al sacerdot, 31  lo qual ne fassa del sèu perfum sobre l’  
Lv 7,31  del sèu perfum sobre l’altar, e  lo pits serà de Aron e de sos fills. 32 E  
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Lv 7,33  sacerdots 33 que ofíran la sanch e  lo sèu; e los fills de Aron hauran en la  
Lv 7,34  en la lur part la cama dreta. 34 E  lo pits de la alsadura e la cama de la  
Lv 7,34 Senyor Déu, en ley perdurable a tot  lo poble d’Irrael. 35 »E aquesta és la  
Lv 7,35  del sacrifici del Senyor Déu en  lo die que Moysès ordonà a ells en ofici  
Lv 7,36  de prevere, 36 que manà a ells  lo Senyor donar als fills d’Irrael en  
Lv 7,38  les quals mès nostro Senyor [*] en  lo munt de Sinaý com manà als fills d’  
Lv 7,38  lurs oblacions al Senyor Déu en  lo desert de Sinaý. 8,Tit Capítol VIII 1 E 
Lv 8,3  de pa alís, 3 e ajustaràs tot  lo poble a la porta [*]. 4 [*] defora, 5 e 
Lv 8,7  a ells ab aygüe, 7 e vestí-li  lo vestiment de bisbe de li e lo braguer,  
Lv 8,7 -li lo vestiment de bisbe de li e  lo braguer, e vestí a ell lo pali e demunt 
Lv 8,7  de li 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 ab aquellas adobà lo  
Lv 8,8 lo ephot, 8 [*] e ab aquellas adobà  lo hossen, en lo qual era doctrina e  
Lv 8,8  e ab aquellas adobà lo hossen, en  lo qual era doctrina e veritat. 9 E posà- 
Lv 8,9 veritat. 9 E posà-li la sàvena en  lo cap, e en lo frontal de aquella posà la 
Lv 8,9 posà-li la sàvena en lo cap, e en  lo frontal de aquella posà la launa d’or  
Lv 8,10  10 E aportà untament d’oli ab  lo qual untà lo tabernacle e tot ço que és 
Lv 8,10  untament d’oli ab lo qual untà  lo tabernacle e tot ço que és en ell, 11 e 
Lv 8,11  e santifichà ells e salpassà sobre  lo altar VII vegades, e untà ell e tots  
Lv 8,11  e untà ell e tots sos vaxells e  lo pitxell e son bací per santifichar a  
Lv 8,12  a ells. 12 E gità oli sobre  lo cap de Aron e untà’l e consegrà’l. 13 
Lv 8,14  e sos fills posaren las mans sobre  lo cap de aquell, 15 e degollà aquell. E  
Lv 8,16  en los fonaments de aquell. 16 E  lo sèu qui era sobre las entràmanes e  
Lv 8,16  era sobre las entràmanes e sobre  lo fetge e sobre los ronyons [*] pres  
Lv 8,17  pres Moysès e perfumà la ara. 17 E  lo cors e lo cuyro e la carn e la femta  
Lv 8,17  e perfumà la ara. 17 E lo cors e  lo cuyro e la carn e la femta cremà ab  
Lv 8,18 oferí I ariet en holocaust, e sobre  lo cap de aquell posaren Aron e sos fills  
Lv 8,20 E l’ariet desmembrà per membres, e  lo cap e la frexura e lo sèu mès en lo  
Lv 8,20  membres, e lo cap e la frexura e  lo sèu mès en lo foch, 21 levats  
Lv 8,20 lo cap e la frexura e lo sèu mès en  lo foch, 21 levats primerament los budells 
Lv 8,21  los budells e los peus, e  lo ariet tot ensès sobre l’altar per ço  
Lv 8,22  e posaren lurs mans sobre  lo cap de aquell Aron e sos fills. 23 E  
Lv 8,23  en la strema part d’aquella e  lo polzo de la dreta e semblantment en los 
Lv 8,24  en l’estrem de la orella dreta e  lo polzo dret de las mans e dels peus, e  
Lv 8,24  dret de las mans e dels peus, e  lo romanent gità sobre l’altar entorn. 25 
Lv 8,25  gità sobre 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 budells [*] e los  
Lv 8,26  oli e una fogassa aliza posà sobre  lo sèu e musclo dret. 27 Tot açò ensemps  
Lv 8,28 las mans de aquells e perfumà sobre  lo altar de l’holocaust per ço car era  
Lv 8,29  a nostro Senyor. 29 E pres  lo pits, e alsà aquell devant Déu, de l’  
Lv 8,29 part sua, axí com havia manat a ell  lo Senyor Déu. 30 E pres l’ungüent de  
Lv 8,31 dient a ells: –Coets las carns fora  lo tabernacle devant aquell e menjau-las 
Lv 8,31  menjau, los quals són en  lo canastell, axí com manà a mi lo Senyor  
Lv 8,31  en lo canastell, axí com manà a mi  lo Senyor dient: “Aron e sos fills los  
Lv 8,33  dies, entrò al die que sia complit  lo temps de la vostra consegració, car en  
Lv 8,35  35 De die e de nit estareu en  lo tabernacle observant las guardes del  
Lv 9,1 1 E com foren complits VII dies, en  lo VIIIèn die apellà Moysès Aron e sos  
Lv 9,4  e sían sens màcula en holocaust, 4  lo bou e l’ariet per pacificament, e  
Lv 9,4  e degollau aquells devant  lo Senyor en sacrifici de cascú, e oferreu 
Lv 9,5  a la porta del tabernacle, en  lo qual loch, com stigués tota la moltitut 
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Lv 9,5 com stigués tota la moltitut devant  lo Senyor Déu, 6 dix Moysès: –Aquesta és  
Lv 9,7 e sacrificha per ton peccat, e ofir  lo holocaust, e prega per tu e per lo  
Lv 9,7  lo holocaust, e prega per tu e per  lo poble, e com oferràs dons per lo poble, 
Lv 9,7  lo poble, e com oferràs dons per  lo poble, aora per ell, axí com manà  
Lv 9,8 Aron se acostà a l’altar e degollà  lo vadell per lo ceu peccat, 9 la sanch  
Lv 9,8  a l’altar e degollà lo vadell per  lo ceu peccat, 9 la sanch del qual li  
Lv 9,9  la qual ell banyà son dit, e tochà  lo corn de l’altar, e gità lo romanent al 
Lv 9,9 e tochà lo corn de l’altar, e gità  lo romanent al fonament de aquell. 10 E lo 
Lv 9,10  al fonament de aquell. 10 E  lo sèu e los ronyons e la part del fetge  
Lv 9,10  e la part del fetge que són per  lo peccat perfumà sobre l’altar axí com  
Lv 9,12  12 E sacrifichà e degollà  lo holocaust de sacrifici, e sos fills  
Lv 9,12 buydà entorn de l’altar e dessobre  lo holocaust. 13 E aperallaren depertir  
Lv 9,13  depertir ell per membres ab  lo cap e cascun membre oferiren en aquell, 
Lv 9,15  peus ab aygüe. 15 E oferí-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  degollà’l e sacrifichà’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-ho per son dret. 17 E 
Lv 9,17  féu-na perfum sobre la ara estés  lo holocaust del matí. 18 E degollà lo bou 
Lv 9,18 lo holocaust del matí. 18 E degollà  lo bou e l’ariet en sacrifici pacificable 
Lv 9,19  scampà sobre l’altar entorn. 19 E  lo sèu del bou e la coha de l’ariet e los 
Lv 9,19  coha de l’ariet e los ronyons ab  lo sèu e la ratella del fetge 20 posaren  
Lv 9,20  e com foren cremats en l’altar  lo sèu 21 ab los pits d’aquells e las  
Lv 9,22  Moysès. 22 E stès las mans devant  lo poble e beneý’ls. E com hach axí  
Lv 9,23  23 e intraren Moysès e Aron en  lo tabernacle del testimoni, e despuxs  
Lv 9,23  e despuxs axiren e beneÿren  lo poble. E aparech la glòria de Déu a  
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 poble viu açò, loaren a nostro Senyor  
Lv 10,1  devant nostro Senyor foch strany,  lo qual a ells no era manat. 2 E isqué  
Lv 10,3  qui s’acosten a mi, e devant tot  lo poble seré glorifichat. E com ho oyí  
Lv 10,6  las cases de Yrrael ploreran sobre  lo cremament que cremà nostro Senyor Déu;  
Lv 10,7 Déu; 7 mas vosaltres no axireu fora  lo tabernacle; en altre manera parireu, e  
Lv 10,7  en altre manera parireu, e  lo oli de la santa unció és sobre  
Lv 10,9  tu ni tos fills com intreràs en  lo tabernacle del testimoni [*], car  
Lv 10,12  los quals éran romazos: –Preneu  lo sacrifici que romàs de la oferta de  
Lv 10,13 sant dels sants és. 13 E menjareu- lo en lo loch sant, car dat és a tu e a  
Lv 10,13  sants és. 13 E menjareu-lo en  lo loch sant, car dat és a tu e a tos  
Lv 10,14  Senyor axí com és manat a mi. 14 E  lo pits que és ofert e la cama qui és  
Lv 10,14  cama qui és depertida menjareu en  lo loch munde tu e tos fills e las fillas  
Lv 10,15  d’Irrael, 15 enaxí que la cama e  lo pits e lo sèu qui crema en l’altar sia 
Lv 10,15  15 enaxí que la cama e lo pits e  lo sèu qui crema en l’altar sia elevat  
Lv 10,15  en lig perdurable, axí com manà  lo Senyor Déu. 16 E com Moysès serchàs  
Lv 10,16 Moysès serchàs entre aquestas coses  lo boch cremat qui era ofert per peccat,  
Lv 10,17  Aron, e dix: 17 –Per què no menjau  lo sacrifici fet per peccat en lo loch  
Lv 10,17  lo sacrifici fet per peccat en  lo loch sant? Car sant dels sants és, e és 
Lv 10,18  deguéreu menjar aquella en  lo santuari, axí com és manat a mi. 19 E  
Lv 10,19 respòs Aron a Moysès: –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, e a mi és  
Lv 10,19  per peccat e lo holocaust devant  lo Senyor, e a mi és sdevengut axí com tu  
Lv 11,4  ungle, mas no serà fesa, axí com  lo camell e d’altres, no menjareu de  
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Lv 11,5  las inmundes reputau aquella. 5 »E  lo conill, que remuga e no ha la ungle  
Lv 11,7  [*] no ha la ungle fesa. 7 »E  lo porch, que ha la ungle fesa, no remuga. 
Lv 11,17  son genus, 17 e mussol e òliba,  lo duch 18 e’l signe, qui és ocell gran  
Lv 11,27  serà inmunde; e si algú tocharà  lo mort d’aquell, serà ensutzat entrò al  
Lv 11,31 aquests són no nèdeus, e qui tocarà  lo mort d’aquells serà no nèdeu entrò al  
Lv 11,33  33 E tot vaxell de terra en  lo qual alguna cose de aquellas haurà stat 
Lv 11,42  42 E qualquequal grapona sobre  lo pits e ha molts peus [*], no’n menges, 
Lv 11,44 que no siau inmundes, 44 car jo sóm  lo Senyor Déu vostro. Siau sants, car jo  
Lv 11,45 ·s moven sobre terra, 45 car jo sóm  lo Senyor que aduguí a vosaltres de terra  
Lv 11,47 e conegau las diferències del mon e  lo no mon, e que sapiau què deveu menjar e 
Lv 12,3 departiment de las mèstrues; 3 e en  lo die vuytè sia circuncís l’infant. 4  
Lv 12,4  neguna cose santa, ni no entre en  lo santuari entrò que sían complits los  
Lv 12,5  no nèdea per II setmanas, entorn  lo gitament de las mèstrues, e starà LXVI  
Lv 12,7  al sacerdot 7 que ho ofira devant  lo Senyor Déu e prech per aquella, e axí  
Lv 12,8  per peccat, e preguerà per ella  lo sacerdot e axí serà mundade. 13,Tit  
Lv 13,2  a Moysès e Aron dient: 2 –Home en  lo qual en sa carn o en sa cotna serà nada 
Lv 13,4  dels pèls no serà mudade, prenga  lo sacerdot aquell e tengue’l enclòs VII  
Lv 13,5 enclòs VII dies; 5 e concidererà en  lo die VIIè, e si veurà que la lebrozia no 
Lv 13,6  ’l enclòs altres VII dies, 6 e en  lo VIIè die guard aquell, e si serà  
Lv 13,9  de lebrozia si serà en hom, amèn- lo hom al sacerdot, 10 e veurà aquell, e  
Lv 13,11  de sa carn; condempnarà aquell  lo sacerdot, e no enclourà aquell, car  
Lv 13,13  dels ulls del prevere, 13 e veurà  lo prevere que la lebrozia li cobre tota  
Lv 13,15  vive en aquell parrà, 15 ladonchs  lo sacerdot jutgerà ell per inmunde e serà 
Lv 13,17 l’home cobrirà, 17 concidererà ell  lo sacerdot e triar-l’ha per munde. 18  
Lv 13,19  és nat ulcus e serà sanat, 19 e en  lo loch de l’ulcus serà sicatrix blancha  
Lv 13,20 sotsroja, sia manat al sacerdot, 20  lo qual veja lo loch de la lebrozia, e  
Lv 13,20  manat al sacerdot, 20 lo qual veja  lo loch de la lebrozia, e guardarà la carn 
Lv 13,21  nada en la úlsara. 21 E si veurà  lo prevere que no haurà en ella cabell  
Lv 13,21  cuyre e serà foscha, enclourà ell  lo prevere per VII dies; 22 e si entretant 
Lv 13,22  dies; 22 e si entretant sclatarà  lo cuyro, porà jutjar aquell per lebrós,  
Lv 13,25  o roja, 25 concidererà aquella  lo sacerdot; e si en ella és tornat cabell 
Lv 13,26 ni la plaga no serà pus pregont que  lo cuyro ne la carn romanent, aquella serà 
Lv 13,26  de lebrozia sotsscura; per què  lo prevere tingue aquell tanchat per VII  
Lv 13,29  és de foch. 29 »Hom ho fembra en  lo cap del qual o en la barba naxerà  
Lv 13,29  barba naxerà lebrozia, veja a ell  lo sacerdot. 30 E si veu que sia pregont  
Lv 13,32  tenga aquell per VII dies, 32 e en  lo die VIIè jutge-lo, e si veurà que no  
Lv 13,32  dies, 32 e en lo die VIIè jutge- lo, e si veurà que no sia sclatada e los  
Lv 13,32  e los cabells seran en lur color e  lo loch de la plaga agual ab la conna, 33  
Lv 13,34  ’l per altres VII dies; 34 e si  lo die setè veurà que la plaga stiga en  
Lv 13,38  home és nèdeu. 38 »Hom o fembra en  lo qual és la conna blancha, 39 jutge  
Lv 13,39  la conna blancha, 39 jutge aquells  lo sacerdot; e si veurà que la blanchor  
Lv 13,42 41 [*] 42 mas ci en la calvura o en  lo cugurós serà blancha color o roge, 43 e 
Lv 13,43  color o roge, 43 e açò veurà  lo sacerdot, condampne-lo que és dupte  
Lv 13,43  açò veurà lo sacerdot, condampne- lo que és dupte que és lebrozia que és  
Lv 13,45  se vestimenta depertida e irà ab  lo cap nuu e la vestidura que porterà serà 
Lv 13,45  que porterà serà contexta ab  lo capiró ensemps, e clemar-s’ha al  
Lv 13,50 sia mostrat al sacerdot. 50 Lo qual  lo tinga per VII dies, 51 e en lo setè die 
Lv 13,51 qual lo tinga per VII dies, 51 e en  lo setè die sia guardat: si comenserà a  
Lv 13,51  per ensutzat serà jutjat  lo vestiment e tot ço que serà atrobat, 52 
Lv 14,2  és la lig de lebrós com hom  lo deurà mundar: »Serà aduyt al prevere, 3 
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Lv 14,3  »Serà aduyt al prevere, 3 e axirà  lo prevere fora la posade, e com atroberà  
Lv 14,6  vive, 6 e l’altre ocell pendrà ab  lo fust del cedre e la grana e l’hisop, e 
Lv 14,7 de dret sia purgat, e puxs lex anar  lo pardal viu que se’n vaja al camp. 8 »E 
Lv 14,9  la sua tenda VII dies; 9 e en  lo die setè rague’s lo cap e la barba [*] 
Lv 14,9  dies; 9 e en lo die setè rague’s  lo cap e la barba [*] e los pèls del cos,  
Lv 14,9  del cos, e lau-se altre vegada  lo cos e las vestidures. 10 »E en lo die  
Lv 14,10  lo cos e las vestidures. 10 »E en  lo die vuytè prenga II anyells nèdeus e  
Lv 14,11 ab oli, e I cister d’oli. 11 E com  lo sacerdot purificharà l’home, stablirà  
Lv 14,12  anyell e oferrà’l per la colpa, e  lo cister de l’oli, e oferrà totas las  
Lv 14,13  on solen degollar la oferta per  lo peccat [*], e enaxí per la colpa al  
Lv 14,13  per la colpa al sacerdot pertanyen  lo sacrifici, car sant dels sants és. 14  
Lv 14,14  sant dels sants és. 14 »E pendrà  lo prevere de la sanch del sacrifici que  
Lv 14,14  que deu ésser mundat, e sobre  lo polzo en la mà dreta e del peu, 15 e de 
Lv 14,16 en la sua mà sinestre, 16 e banyerà  lo ceu dit destre en aquell e gitar-n’  
Lv 14,16  -n’hi-ha VII vegades contra  lo Senyor Déu, 17 e l’oli que romandrà en 
Lv 14,17  d’aquell que és mundat e sobre  lo polzo de la mà e del peu dret, e sobre  
Lv 14,18  scampada per la colpa, 18 e sobre  lo cap d’aquell. 19 E pregarà per aquell  
Lv 14,19  per aquell devant Déu e ferà  lo sacrifici per peccat, e adonchs  
Lv 14,19  per peccat, e adonchs degollarà  lo sacrifici de l’holocaust, 20 e posarà  
Lv 14,20 altar [*], e perdonerà sobre aquell  lo prevere, e serà perdonat e mundat. 21  
Lv 14,21  a oferir per ço que prech per ell  lo sacerdot, e la desena part de la cèmola 
Lv 14,23  en holocaust. 23 E ofira aquell en  lo VIIIèn die lo sacerdot en la porta del  
Lv 14,23  23 E ofira aquell en lo VIIIèn die  lo sacerdot en la porta del tabernacle [*] 
Lv 14,24  [*] devant Déu. 24 E pendrà  lo prevera [*] del sacrifici per la colpa  
Lv 14,24  [*] del sacrifici per la colpa e  lo sister de l’oli, e levar-los-ha  
Lv 14,25  de la sanch d’aquell poserà sobre  lo strem de la orella dreta d’aquell que  
Lv 14,25  d’aquell que és mundat e sobre  lo polze dret de la mà e del peu dret. 26  
Lv 14,26  la mà e del peu dret. 26 E pendrà  lo prevere de l’oli del sister e posar- 
Lv 14,27  mà cinestra, 27 e banyar-hi-ha  lo ceu dit dret e gitar-n’ha contre Déu 
Lv 14,28  de la orella dreta d’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 loch de la sanch que és schampada per  
Lv 14,29 que és schampada per la colpa, 29 e  lo romanent de l’oli que és en la sua mà  
Lv 14,29  és en la sua mà sinestre git sobre  lo cap del purificat a perdonar sobre ell  
Lv 14,32  ab la sua presentalla. 32 »Açò és  lo sacrifici del lebrós que no pot haver  
Lv 14,36  a mi que sia en la mia casa.” 36 E  lo prevere manarà a ell que deneig totas  
Lv 14,36  que en la casa és, e puxs entre  lo prevera en la casa per ço que conega la 
Lv 14,38  lur vizió dejús la paret, 38 axirà  lo prevere de la casa e tancharà la porta  
Lv 14,39  la porta per VII dies; 39 e en  lo setè die tornerà lo prevere en la casa, 
Lv 14,39  dies; 39 e en lo setè die tornerà  lo prevere en la casa, e si veurà la plaga 
Lv 14,42  42 e ferà †fer altres parets† en  lo loch de on són levades aquellas, e ab  
Lv 14,44  crosta hi serà posade, 44 e com  lo sacerdot hi intrerà e veurà que la  
Lv 14,45  fora la casa e de la posade en  lo loch inmunde. 46 »E qualquequal intrerà 
Lv 14,48  levarà la sua vestidura. 48 »E com  lo prevere intrerà en la casa e veurà la  
Lv 14,51  51 en la sanch de aquell banyerà  lo perdal viu e lo fust e la grana e l’  
Lv 14,51  de aquell banyerà lo perdal viu e  lo fust e la grana e l’hisop, e en las  
Lv 14,52  com ab las aygües vives, e ab  lo perdal viu e ab lo fust e ab la grana e 
Lv 14,52  vives, e ab lo perdal viu e ab  lo fust e ab la grana e ab l’hisop. 53 E  
Lv 14,53 l’hisop. 53 E com haurà lexat anar  lo perdal volar al camp desliure, adorerà  
Lv 15,5  inmunde. 5 E si algun hom tocharà  lo lit d’aquell, levar-s’ha las  
Lv 15,9  inmunde entrò al vespre. 8 [*] 9 E  lo siti en què ha segut és inmunde. 10 E  
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Lv 15,13  las suas vestidures e encara tot  lo cos en aygües vives, serà mundada. 14 E 
Lv 15,14 aygües vives, serà mundada. 14 E en  lo VIIIèn die pendrà II tortres o II  
Lv 15,15  e donerà 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’altre en holocaust e  
Lv 15,16  del ceu ajustament, levar-s’ha  lo cos tot ab aygüe, e serà inmunde entrò  
Lv 15,21  sia no nèdeu entrò al vespre; 21 e  lo loch on dormirà o ciurà en los dies del 
Lv 15,22  serà ensutzat. 22 E qui tocharà  lo lit de aquella levarà lo ceu vestiment, 
Lv 15,22  tocharà lo lit de aquella levarà  lo ceu vestiment, e ell, levat ab aygüe,  
Lv 15,23  al vespre. 23 E tot vaxell sobre  lo qual ella ceurà, qualque’l toch levarà 
Lv 15,25  dies soferrà flux de sanch, no en  lo temps de las mèstruas, mas aprés lo  
Lv 15,25 lo temps de las mèstruas, 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 mèstruas; 26 e lo loch on  
Lv 15,26  en lo temps de les mèstruas; 26 e  lo loch on dormirà e on ciurà serà  
Lv 15,28  entrò al vespre. 28 »E si cessarà  lo flux de la sanch, nombrerà VII dies de  
Lv 15,30 e l’altre en holocaust, e preguerà  lo prevera per ella devant Déu e per la  
Lv 15,31  en lurs letgesas com ensutzeran  lo meu tabernacle que és entre ells. 32  
Lv 16,1  los fills de Aron com oferiren  lo foch strany e moriren. 2 E manà nostro  
Lv 16,2  frare que no intre null temps en  lo santuari qui és dedins de la claustre  
Lv 16,4  de li e una sàvena de li sobre  lo cap, car aquestas són santas vestiduras 
Lv 16,6 en holocaust; 6 e quant haurà ofert  lo vadell, ell pregarà per si e per la  
Lv 16,10  sobre aquell e lex anar aquell en  lo desert. 11 »E com açò serà fet, ofira  
Lv 16,11  11 »E com açò serà fet, ofira  lo toro e prech per si e per la sua casa,  
Lv 16,12  las brases de l’altar, e tenint- lo en la mà meta-hy timiana e encens, e  
Lv 16,12  hy timiana e encens, e entra ultre  lo vel, ço és, ultre la claustre, en la  
Lv 16,13  en la santedat. 13 E pos sobre  lo foch las coses odorants axí que la  
Lv 16,13 vapor cobre la cuberta qui és sobre  lo testament per ço que no muyre. 14 E  
Lv 16,14  -ne VII vegades devant Déu devés  lo propiciatori a orient. 15 »E com haurà  
Lv 16,15  a orient. 15 »E com haurà degollat  lo cabrit per lo peccat del poble, scamp  
Lv 16,15 »E com haurà degollat lo cabrit per  lo peccat del poble, scamp la sanch d’  
Lv 16,16  de l’oracle. 16 E perdonerà sobre  lo santuari de totas las inmundícies dels  
Lv 16,16  peccats, e segons tot açò ferà en  lo tabernacle del testimoni que és posat  
Lv 16,17  d’aquells. 17 Negun hom no sia en  lo tabernacle com lo bisbe intrerà en lo  
Lv 16,17  hom no sia en lo tabernacle com  lo bisbe intrerà en lo santuari per ço que 
Lv 16,17  tabernacle com lo bisbe intrerà en  lo santuari per ço que prech per si e per  
Lv 16,19  19 e git-ne VII vegades ab  lo dit, e netegerà ell e santificarà a ell 
Lv 16,20  20 »E aprés que haurà mundat  lo santuari e lo tabernacle e l’altar,  
Lv 16,20  que haurà mundat lo santuari e  lo tabernacle e l’altar, ladonchs ofira  
Lv 16,20  e l’altar, ladonchs ofira  lo cabrit viu. 21 E posada cascuna mà  
Lv 16,21  viu. 21 E posada cascuna mà sobre  lo cap d’aquell, confessarà totas las  
Lv 16,21  E com haurà feta la pregària sobre  lo cap de aquell, enviar-l’ha al desert 
Lv 16,22 algun hom, 22 e portar-se-n’ha  lo cabrit sobre lo ceu cap totas las  
Lv 16,22 portar-se-n’ha lo cabrit sobre  lo ceu cap totas las iniquitats lurs en  
Lv 16,22 en terra solitària, e serà lexat en  lo desert. 23 »E retornerà Aron en lo  
Lv 16,23  lo desert. 23 »E retornerà Aron en  lo tabernacle de testimoni, e poserà las  
Lv 16,23  primerament portava com intrà en  lo santuari, e lexerà-las aquí, 24 e  
Lv 16,24  aquí, 24 e leverà la sua carn en  lo loch sant, e aporteran-li ses  
Lv 16,24  e preguerà axí per ci com per  lo poble. 25 E lo sèu qui ofert és per  
Lv 16,25  axí per ci com per lo poble. 25 E  lo sèu qui ofert és per peccat serà  
Lv 16,26  26 »E aquell qui haurà lexat anar  lo cabrit leverà sos vestiments e son cos  
Lv 16,27 axí entrerà en las albergades. 27 E  lo toro e lo cabrit que seran degollats  
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Lv 16,27  en las albergades. 27 E lo toro e  lo cabrit que seran degollats per peccat e 
Lv 16,27  dels quals és aportada la sanch en  lo santuari, seran aportats fora de las  
Lv 16,29  a vosaltres en fur perdurable: en  lo mes VIIè, en lo Xèn die del mes,  
Lv 16,29  fur perdurable: en lo mes VIIè, en  lo Xèn die del mes, afligireu vostres  
Lv 16,29  ànimas, e negú no fasse obres, axí  lo nediu com lo strany que palegrineja  
Lv 16,29  no fasse obres, axí lo nediu com  lo strany que palegrineja entre vosaltres, 
Lv 16,32  fur de tots temps. 32 »E perdonerà  lo sacerdot que untat serà, en lo qual  
Lv 16,32  lo sacerdot que untat serà, en  lo qual haurà untada la mà per ço que  
Lv 17,5  d’Irrael, los quals ociuran en  lo camp per ço que sia santifichat nostro  
Lv 17,15  per ci o per altre bístie, axí  lo nediu com l’estrany, leverà la sua  
Lv 17,16  si no leverà la sua vestimenta e  lo cos, ell aporterà la sua iniquitat.  
Lv 18,5 fan l’hom viure en aquells. Yo sóm  lo Senyor Déu. 6 »Negun hom no s’acost a  
Lv 18,6  que descobre la sua legesa. Jo sóm  lo Senyor. 7 »La letgesa de ton pare e de  
Lv 18,21  de Moloch, per ço que no ensutzes  lo nom del Senyor Déu teu. Jo sóm Senyor.  
Lv 18,24  gents, las quals jo gitaré devant  lo vostro sguardament, 25 en los quals és  
Lv 18,30  siau ensutzats en ells, car jo sóm  lo Senyor Déu vostro. 19,Tit Capítol  
Lv 19,3 tema son pare e sa mare. »E guardau  lo meu dissapte, car jo sóm lo Senyor Déu  
Lv 19,3 guardau lo meu dissapte, car jo sóm  lo Senyor Déu vostro. 4 »No us convertiau  
Lv 19,4  fonadissos a vosaltres, car jo sóm  lo Senyor Déu vostro. 5 »Si degollareu  
Lv 19,6  que sia perdonat a vosaltres, 6 en  lo die del vostro sacrifichar a ell sia  
Lv 19,6  a ell sia menjat e’n l’endemà, e  lo que romandrà en lo die terç sia cremat  
Lv 19,6 ’n l’endemà, e lo que romandrà en  lo die terç sia cremat ab foch; 7 e si  
Lv 19,7  7 e si algú mengerà aquella aprés  lo segon die, serà desobadient e digne de  
Lv 19,8  8 e portarà la sua iniquitat, car  lo santuari de Déu ensutze, per la qual  
Lv 19,10  tua no axengloneràs ni ajustaràs  lo gra que caurà, ans lo lexeràs cullir  
Lv 19,10  ni ajustaràs lo gra que caurà, ans  lo lexeràs cullir als pobres e als  
Lv 19,10  als pobres e als palegrins. Jo sóm  lo Senyor Déu vostro. 11 »No feràs furt.  
Lv 19,12  ton proÿsme, 12 ne perjureràs en  lo meu nom ni ensutzeràs lo nom del teu  
Lv 19,12  en lo meu nom ni ensutzeràs  lo nom del teu Déu, car jo sóm Senyor. 13  
Lv 19,14  entrò al matí. 14 No maleyràs  lo sort ni poseràs devant lo sech cose on  
Lv 19,14  maleyràs lo sort ni poseràs devant  lo sech cose on se puga fer mal, mas  
Lv 19,14  on se puga fer mal, mas tembràs  lo Senyor ton Déu, car jo sóm Senyor. 15  
Lv 19,17  en oy ton frare en ton cor, ans  lo castigueràs publichament per ço que no  
Lv 19,18  ton amich axí com tu matex. Jo sóm  lo Senyor. 19 »Guarde las mias leys. No  
Lv 19,22  del testimoni I moltó, 22 e  lo sacerdot aorerà per ella e per la colpa 
Lv 19,22  ella e per la colpa d’ella devant  lo Senyor, e serà reconciliada a ell e  
Lv 19,23 ella arbres portant fruyts, levareu  lo prepuci Iª scorsa– d’aquells poms que  
Lv 19,25  ajustats que porteran. Jo sóm  lo Senyor Déu vostro. 26 »No menjareu carn 
Lv 19,28  ni raureu vostra barba, 28 e sobre  lo mort no tallareu la vostra carn ni no  
Lv 19,30 complida de son peccat. 30 »Guardau  lo meu dissapte e temeu lo meu santuari.  
Lv 19,30 30 »Guardau lo meu dissapte e temeu  lo meu santuari. Jo sóm lo Senyor Déu  
Lv 19,30  e temeu lo meu santuari. Jo sóm  lo Senyor Déu vostro. 31 »No declineu a  
Lv 19,31  siau ensutzats per aquells. Jo sóm  lo Senyor Déu vostro. 32 »Devant lo cap  
Lv 19,32  lo Senyor Déu vostro. 32 »Devant  lo cap chanut te levaràs, e honra la  
Lv 19,32  e honra la persona de vells e tem  lo Senyor ton Déu. Jo sóm Senyor. 33 »Si  
Lv 19,34  en terra de Egipte. Jo sóm  lo Senyor Déu vostro. 35 »No fassau falcia 
Lv 19,36  36 La vostra masura sia justae;  lo vostro pes, agual; [*] e lo vostro  
Lv 19,36 justae; lo vostro pes, agual; [*] e  lo vostro cister leyal. Jo sóm Senyor Déu  
Lv 19,37  juýs e feu aquells. Jo sóm  lo Senyor Déu vostro. 20,Tit Capítol XX 1  
Lv 20,2  ýdola de Moloch, de mort morrà; e  lo poble de la terra alepiderà aquell, 3 e 
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Lv 20,3  sua sament a Moloch e ha desonrat  lo santuari meu e ha ensutzat lo meu sant  
Lv 20,3  lo santuari meu e ha ensutzat  lo meu sant nom. 4 E si lo poble de la  
Lv 20,4 ha ensutzat lo meu sant nom. 4 E si  lo poble de la terra lo sostindrà e quax  
Lv 20,4  nom. 4 E si lo poble de la terra  lo sostindrà e quax en pocha cose tendrà  
Lv 20,4  e quax en pocha cose tendrà  lo meu emperi e lexeran l’hom aquell que  
Lv 20,8 manaments e feu aquells, car jo sóm  lo Senyor Déu qui us santifich. 9 »Qui  
Lv 20,10  de son proÿsme, muyre per mort  lo fornichador e la adultre. 11 »Qui  
Lv 20,17  fan, per què sien morts devant  lo poble, per ço car la vergonya de sa  
Lv 21,5  no serà ensutzat. 5 No’s raguen  lo cap ni la barba ni en lurs carns no  
Lv 21,6 sants seran a lur Déu e no ensutzen  lo nom d’ell, e lo perfum del Senyor e  
Lv 21,6  Déu e no ensutzen lo nom d’ell, e  lo perfum del Senyor e’ls pans de lur Déu 
Lv 21,10  pare, sia cremada per foch. 10 »E  lo bisbe, ço és, lo sacerdot major entre  
Lv 21,10  per foch. 10 »E lo bisbe, ço és,  lo sacerdot major entre sos frares, sobre  
Lv 21,10  major entre sos frares, sobre  lo cap del qual és gitat untament d’oli e 
Lv 21,10  las santas vestidures, no descobre  lo ceu cap ne no squins las suas  
Lv 21,12  del Déu ceu és sobre ell. Jo sóm  lo Senyor. 13 »E prenga muller verja, 14 e 
Lv 21,15  aquella de la sua gent, car jo sóm  lo Senyor Déu qui santifich a ell. 16 E  
Lv 21,18  o rencallós, o poch o gran o ab  lo nas tort, 19 ne sia afollat lo peu o la 
Lv 21,19 o ab lo nas tort, 19 ne sia afollat  lo peu o la mà o la cama, 20 ni serà  
Lv 21,21  que hauran res de açò [*] a oferir  lo sacrifici al Senyor ni pans al ceu Déu. 
Lv 21,22 emperò, dels pans que són oferts en  lo santuari. 23 E no intrerà ultre lo vel  
Lv 21,23  lo santuari. 23 E no intrerà ultre  lo vel del santuari ne no s’acost a l’  
Lv 21,23  car màcula ha e no deu menyspresar  lo meu santuari. Jo sóm lo Senyor qui  
Lv 21,23 menyspresar lo meu santuari. Jo sóm  lo Senyor qui santifich a vosaltres. 24 E  
Lv 22,2  d’Irrael per ço que no menyspreu  lo nom de la mia santifichació que ells  
Lv 22,2  que ells matexs oferen. Jo sóm  lo Senyor. 3 »Digues [*] en aquells que  
Lv 22,3  al qual sia inmunde, perirà devant  lo Senyor. Jo sóm lo Senyor. 4 »Home de la 
Lv 22,3  perirà devant lo Senyor. Jo sóm  lo Senyor. 4 »Home de la sament de Aron  
Lv 22,4  inmundícia de animal o de home  lo qual decórrega sperma axí com si geya  
Lv 22,7  carn ab aygüe, 7 com se colguerà  lo sol, lavors serà nèdeu e porà menjar de 
Lv 22,8  siau ensutzats en aquellas. Jo sóm  lo Senyor Déu. 9 »Guardau los meus  
Lv 22,9  a peccat e que no muyrau en  lo santuari com haureu ensutzat aquell. Jo 
Lv 22,9  com haureu ensutzat aquell. Jo sóm  lo Senyor que santifich a ells. 10 »Negun  
Lv 22,10 car viande és dels preveres; [*] ni  lo logater no menjarà de aquellas; 11 mas  
Lv 22,11  no menjarà de aquellas; 11 mas si  lo sacerdot comprerà algú ab son argent, e 
Lv 22,14  part, e don-ho al sacerdot en  lo santuari. 15 »No menyspreseran las  
Lv 22,16  las coses santifichades. Jo sóm  lo Senyor que us santifich. Capítol XXII  
Lv 22,21  de ovellas e de cabres, oferrà- lo menys de màcula per ço que sia  
Lv 22,22  de aquell a nostro Senyor sobre  lo ceu altar. 23 »E porà oferir de grat  
Lv 22,27 sots las mamellas de lur mare, e en  lo die vuytè d’equí avant seran bons a  
Lv 22,30  al matí e’n l’altre die. Jo sóm  lo Senyor Déu. 31 »[*] 32 No ensutzeu lo  
Lv 22,32  Senyor Déu. 31 »[*] 32 No ensutzeu  lo meu nom sant, per ço que jo sia  
Lv 22,32  dels fills de Yrrael, car jo sóm  lo Senyor Déu que us santifich, 33 que us  
Lv 22,33  que fos a vosaltres en Déu. Jo sóm  lo Senyor Déu. 23,Tit  1 E dix nostro  
Lv 23,3  »VI dies fareu vostres obres, e en  lo VIIèn die, que és dissapte, reposareu,  
Lv 23,5  deveu colre en lur temps: 5 »En  lo mes primer, lo XIIIIèn die del mes en  
Lv 23,5  en lur temps: 5 »En lo mes primer,  lo XIIIIèn die del mes en lo vespre, és la 
Lv 23,5  primer, lo XIIIIèn die del mes en  lo vespre, és la Pascha del Senyor. 6 En  
Lv 23,6  és la Pascha del Senyor. 6 En  lo XVè die d’aquell matex mes és la  
Lv 23,7  menjareu pa alís per VII dies. 7 E  lo die primer serà apellat per vosaltres  
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Lv 23,8  sacrificis a Déu per VII dies, e  lo die VIIè serà colt e sant, e neguna  
Lv 23,11 per vostres promíssias. 11 E alcerà  lo sacerdot la garba devant Déu per ço que 
Lv 23,11  a Déu. E en altre die del dissapte  lo prevere alcerà la garba e santificharà  
Lv 23,12  aquella, 12 e oferreu en  lo die que la garba se alcerà devant Déu I 
Lv 23,13  en odor de suavetat, e vi atrecí  lo quart de I cister. 14 »E pa e granyons  
Lv 23,14  solament aquell die que portareu  lo sacrifici a vostre Déu. Manament és  
Lv 23,15  en l’altre die del dissapte en  lo qual oferiu la garba de las promíssias  
Lv 23,19 al Senyor. 19 E oferreu l’anyell e  lo cabrit per lo peccat, e l’anyell de l’ 
Lv 23,19 E oferreu l’anyell e lo cabrit per  lo peccat, e l’anyell de l’any en oferta 
Lv 23,20  20 E com alcerà aquells  lo sacerdot ab los pans de las promícies  
Lv 23,22  e als palegrins cullir, car jo sóm  lo Senyor Déu vostro. 23 E parlà nostro  
Lv 23,24  24 –Parla als fills d’Irrael: »En  lo VIIèn mes, en lo primer die del mes,  
Lv 23,24  d’Irrael: »En lo VIIèn mes, en  lo primer die del mes, serà a vosaltres lo 
Lv 23,24  die del mes, serà a vosaltres  lo die del dissapte en remembransa de  
Lv 23,27  nostro Senyor Déu a Moysès: 27 –En  lo desè die de aquest mes setè serà die de 
Lv 23,28  Senyor. 28 Neguna obre no fareu en  lo temps de aquest die, car die és de  
Lv 23,28  per ço que perdó a vosaltres  lo Senyor Déu vostro. 29 Tota ànima que no 
Lv 23,32  Aflegiu las vostres ànimas, e en  lo VIIIIèn die del mes, del vespre tro al  
Lv 23,34  d’Irrael e digues-los que en  lo XVèn die de aquest mes cetè seran las  
Lv 23,36  oferreu sacrificis al Senyor, e  lo die VIIIè serà die de reclamament e  
Lv 23,38 presentalles cascun die, 38 salvant  lo dissapte del Senyor, los dons vostros e 
Lv 23,39  donau a nostro Senyor. 39 »E en  lo XV die del mes setè, com vosaltres  
Lv 23,39  per VII dies. Lo die primer e  lo die VIII serà dissapte, ço és, que  
Lv 23,40 que posareu. 40 E vosaltres pendreu  lo primer die fruyts de arbres molt bells, 
Lv 23,40  e alegrar-vos-heu devant  lo Senyor Déu vostro. 41 E cantareu la  
Lv 23,41  en las generacions vostres. E en  lo VIIèn mes [*] 42 VII dies habitareu en  
Lv 23,43  a ells de terra de Egipte. Jo sóm  lo Senyor Déu vostro. 44 E parlà Moysès  
Lv 24,3  la claustre de la covinensa, en  lo tabernacle del testimoni, e Aron pos  
Lv 24,4 e en vostres generacions. 4 E sobre  lo canalobre que és molt pur posa ellas  
Lv 24,4  que és molt pur posa ellas devant  lo Senyor. 5 »E pendràs cèmola e couràs d’ 
Lv 24,10  un fill de una fembra de Yrrael,  lo qual havia hagut de un home egipcià,  
Lv 24,11  Yrrael. 11 E com blastomàs l’home  lo nom de nostro Senyor e maldigués  
Lv 24,14  Déu a Moysès 14 dient: –Fé anar  lo flastomador fora las albergades, e tots 
Lv 24,14  la flastomia posen lurs mans sobre  lo cap de aquell, e alepiden-lo tot lo  
Lv 24,14  lo cap de aquell, e alepiden- lo tot lo univerç poble. 15 E diràs als  
Lv 24,14  cap de aquell, e alepiden-lo tot  lo univerç poble. 15 E diràs als fills d’ 
Lv 24,16  16 e qui maleyrà o flastomarà  lo nom de nostro Senyor Déu, sia mort de  
Lv 24,16  e sia opremut ab pedres per tot  lo poble, vullas que sia ciutadà o  
Lv 24,16  ciutadà o palegrí; si blastomarà  lo nom de nostro Senyor, muyre. 17 »E qui  
Lv 24,22  aquell qui peccarà, car jo sóm  lo Senyor Déu vostro. 23 E Moysès dix  
Lv 24,23  aquell defora e alepidaren- lo. E féran los fills d’Irrael axí com  
Lv 25,1 parlà nostro Senyor Déu a Moysès en  lo munt de Sinaý dient: 2 –Parla als fills 
Lv 25,2  terra la qual jo us donaré, coleu  lo dissapte del Senyor. 3 »VI anys  
Lv 25,4  ta vinya e de grat germinerà, 4 e  lo VIIèn any [*]; 5 [*] no sechs, ne los  
Lv 25,6  és reposament de la terra. 6 E’n  lo VIIèn any seran a vosaltres en menjar,  
Lv 25,9  9 e feràs cornar la botzina en  lo setèn mes, en lo desèn die del mes, car 
Lv 25,9  la botzina en lo setèn mes, en  lo desèn die del mes, car aquell jorn és  
Lv 25,11  és de perdonansa e any jubileu. E  lo Lèn any no sembrareu ni segareu, car de 
Lv 25,14  costrengues ton frare, mas segons  lo nombre de l’any jubileu compreràs d’  
Lv 25,16  del jubileu, d’aytant crexerà  lo preu, e d’aytant com menys de temps  
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Lv 25,16  d’aytant menys compenseràs, e  lo temps dels fruyts venan a tu. 17 Negun  
Lv 25,17  vosaltres tema son Déu, car jo sóm  lo Senyor Déu vostre. 18 »Feu los meus  
Lv 25,22  entrò al novèn any, fins que venga  lo novell, e menjareu lo vell. 23 »Emperò  
Lv 25,22  que venga lo novell, e menjareu  lo vell. 23 »Emperò la terra no vendreu  
Lv 25,25 ton frare e vendrà la sua possació,  lo pus proÿsme d’ell pot rembre ço que  
Lv 25,27  preu a rembre-la, 27 compteran  lo fruyt de aquell temps com se vané, e ço 
Lv 25,28  la mà de aquell perquè puga retre  lo preu, haja lo comprador açò que compre  
Lv 25,28  perquè puga retre lo preu, haja  lo comprador açò que compre entrò a l’any 
Lv 25,29  29 »E qui vendrà casa que sia prop  lo mur, haurà lecència de rembre-la com  
Lv 25,30  haurà remuda dins l’any entrega,  lo compredor posseyrà aquella, e aquells  
Lv 25,36  tu, ni més que no li donist. Tem  lo Senyor Déu teu per ço que puga viura  
Lv 25,38 dels fruyts no ratendràs. 38 Jo sóm  lo Senyor Déu vostro qui aduguí a  
Lv 25,43  aquells per poder, mas tem  lo Senyor ton Déu. 44 »Servents e  
Lv 25,47  qualsevulla de son parentat  lo pot rembre; 48 aprés la venda,  
Lv 25,50  per la qual serà venut segons  lo nombre dels anys, e sia comptat per any 
Lv 25,52  a l’any jubileu, e sia-li retut  lo preu aytant com haurà servit; 53 emperò 
Lv 26,1 fort. 26,Tit Capítol XXVI 1 »Jo sóm  lo Senyor Déu vostro. No fessau a  
Lv 26,1  ço que adoreu a ella, car jo sóm  lo Senyor Déu vostre. 2 Guardau lo meu  
Lv 26,2 sóm lo Senyor Déu vostre. 2 Guardau  lo meu dissapte e hajau pahor del meu  
Lv 26,2  pahor del meu santuari. Jo sóm  lo Senyor. 3 »Si los meus manaments  
Lv 26,5 de fruyts; 5 e atenyeran las messas  lo gra, e la terra serà cuberta de sament, 
Lv 26,11  las novellas. 11 E posaré  lo meu tabernacle enmig de vosaltres, e no 
Lv 26,13  sereu poble meu, 13 car jo sóm  lo Senyor Déu vostro que aduguí a  
Lv 26,25  vosaltres spasa brundent tallant  lo meu fermament. E com fugireu en las  
Lv 26,26  enamichs, 26 e puxs trencharé  lo bastó del pa vostro axí que X fembras  
Lv 26,31  tornaré en desert e feré desert  lo vostro santuari axí que no rabré d’  
Lv 26,33 las gents, e trauré aprés vosaltres  lo meu cultell, e serà la vostre terra  
Lv 26,36  enaxí que ells fugiran per  lo so de la fulla de l’arbre enaxí com si 
Lv 26,44  faré covinensa ab ells, car jo sóm  lo Senyor Déu d’ells. 45 E remembrar-m’ 
Lv 26,45  per ço que fos lur Déu. Yo sóm  lo Senyor Déu. Aquests són los manaments e 
Lv 26,45  entre si e los fills d’Irrael en  lo munt de Sinaý [*]. 27,Tit Capítol XXVII 
Lv 27,2  e obliguerà la sua ànima, donerà  lo preu ceu sots stimació: 3 Si serà  
Lv 27,5  5 E si serà de V anys tro a XX,  lo mascle derà XX cicles, e la fembra, X.  
Lv 27,6 X. 6 E si és de I mes tro a V anys,  lo mascle derà V cicles, e la fembra, III. 
Lv 27,7  III. 7 E de XXXX anys amunt,  lo mascle derà XV cicles, e la fembra, X.  
Lv 27,8  a la dita stimació, staran devant  lo sacerdot, e segons que aquell veurà lur 
Lv 27,9 bístie que pugue éser sacrifichade,  lo vot serà sant 10 e no ho porà mudar, ço 
Lv 27,10  per àvol ni mal per bo, car si ell  lo cambiarà, e aquell que és cambiat e  
Lv 27,11  si algú fa vot de adur-ho devant  lo sacerdot, 12 lo qual jutge si és bo o  
Lv 27,12 de adur-ho devant lo sacerdot, 12  lo qual jutge si és bo o àvol, e que axí  
Lv 27,12  és bo o àvol, e que axí stablescha  lo preu, e ço que ell dirà, que axí sia.  
Lv 27,14  la santificharà a Déu, concidererà  lo sacerdot aquella si és bona o mala, e  
Lv 27,14 aquella si és bona o mala, e segons  lo preu que per aquell serà ordonat serà  
Lv 27,15 serà venuda. 15 E si aquell qui féu  lo vot volrà rembre aquella, donerà la  
Lv 27,16  la masura de la sament serà stimat  lo preu: si ferà sembrade de XXX muigs d’ 
Lv 27,18  com porà valer; 18 e si aprés  lo jubileu, tornerà lo prevera la moneda  
Lv 27,18  18 e si aprés lo jubileu, tornerà  lo prevera la moneda segons los romanents  
Lv 27,19  preu. 19 E si aquell volrà rembre  lo camp aquell que ell promès, anedescha  
Lv 27,23  santifichat al Senyor, 23 compterà  lo sacerdot segons los anys per nombrar  
Lv 27,23  nombrar entrò al jubileu, e donerà  lo preu aquell que l’havia promès al  
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Lv 27,24  l’havia promès al Senyor, 24 e en  lo jubileu tornerà al primer senyor que l’ 
Lv 27,25  25 »Tota stimació sia segons  lo cicle del santuari. Sia pesat lo cicle  
Lv 27,25  lo cicle del santuari. Sia pesat  lo cicle a XX malles. 26 »Los primers nats 
Lv 27,27  és inmunde, aquell qui l’oferrà  lo rembrà segons la sua stimació, e  
Lv 27,34 mà de Moysès als fills d’Irrael en  lo munt de Sinaý. ExplAcí finex lo terç  
Lv Expl  en lo munt de Sinaý. ExplAcí finex  lo terç libre de la qui és apellat  
Lv Expl  és apellat Levítich, e los jueus  lo apéllan Vayacrè.  
Ex 3,9  e cerezeu e aveu e gerbuzeu. 9  Lo crit dels fills de Yrrael és vengut a  
Ex 3,13  fills de Yrrael e dir-los-he:  “Lo Déu de vostres pares m’ha tremès a  
Ex 3,15 [*] –Axí diràs als fills de Yrrael:  “Lo Senyor Déu de vostres pares, Déu de  
Ex 3,16  los pus vells de Yrrael, e diràs:  “Lo Senyor Déu de vostres pares m’és  
Ex 3,18 al rey de Egipte, e dir-li-has:  “Lo Senyor, Déu dels hebreus, nos apellà.  
Ex 4,22  22 E diràs [*]: “Açò diu Déu:  Lo meu fill primer Yrrael és. 23 Jo lex a  
Ex 5,3  ni no lexaré Yrrael. 3 E diguéran:  –Lo Déu dels hebreus nos apellà que anem a 
Ex 7,16  ’s tornà drach, 16 e diràs-li:  “Lo Senyor dels hebreus m’ha tremès a tu  
Ex 12,16  del primer die tro al setè. 16  Lo primer die serà sant e honrat de gran  
Ex 12,18  per costum perdurable. 18  Lo primer mes, al XIIIIèn die del mes, al  
Ex 12,27  és aquesta?”, 27 dir-los-heu:  “Lo sacrifici és del passament de nostro  
Ex 12,40  los costrenguéran de axir [*]. 40  Lo star que féran los fills de Yrrael en  
Ex 13,13  sagreràs a nostro Senyor. 13  Lo primer fill de l’aze rembràs per  
Ex 16,23  dix: –Açò que nostro Senyor mana:  Lo repòs del dissapte serà santifichat a  
Ex 18,15 al vespre? 15 E respòs-li Moysès:  –Lo poble ve a mi qui demana sentència de  
Ex 22,29  los delmes de tas promíssias.  Lo primer nat de tos fills ma deràs, 30 e  
Ex 26,1 és demostrat. 26,Tit Capítol XXXI 1  »Lo tabernacle axí serà fet: X cortinas de 
Ex 27,18  de argent e fondaments de aram. 18  Lo palau tendrà de longuesa C colzos [*],  
Ex 30,15  de XX anys del poble derà preu. 15  Lo rich no ajustarà a la meytat del sicle, 
Ex 34,20 de bous com de ovellas meu serà. 20  Lo primer fill de l’aze rembràs ab  
Ex 34,20  no deràs preu per ell, serà ocís.  Lo primer fill de tos rembràs, e no  
Ex 35,2  Déu fer: 2 “VI dies fareu obre.  Lo setèn die serà a vós [*], dissapte e  
Ex 39,29 ellas per obra de pedras preciozas:  «Lo sant de nostro Senyor»; 30 strenyéran  
Ex 40,4  la taula [*] sobre ella [*].  Lo canalobre starà ab sas luernas. 5 E l’ 
Ex 40,7  l’altar de l’holocaust. 7  Lo labis, entre l’altar e el tabernacle,  
Lv 5,18  manera de la stimació del peccat.  Lo qual ador per ell, car no sabent ho  
Lv 7,23  23 –Parla als fills d’Irrael:  »Lo sèu dels bous e de las ovellas e de  
Lv 13,3  sacerdot o algú de sos fills. 3  Lo qual com veurà la lebrozia en la conna  
Lv 13,50  e sia mostrat al sacerdot. 50  Lo qual lo tinga per VII dies, 51 e en lo  
Lv 16,31  nostro Senyor sereu mundats. 31  Lo dissapte é reposament, e afligireu  
Lv 21,1  fills de Aron e digues a ells:  »Lo sacerdot no sia ensutzat en los morts  
Lv 23,35  per VII dies a nostro Senyor. 35  »Lo die primer serà apellat festivitat e  
Lv 23,39  de nostro Senyor per VII dies.  Lo die primer e lo die VIII serà dissapte, 
Ex 15,11 gran en santedat? Tu est terrible e  loable e faent maravellas. 12 Has stesa  
Lv 19,24 los fruyts d’aquells santifichareu  loables al Senyor, 25 e en l’any quint  
Lv 9,24  l’altar. E com lo poble viu açò,  loaren a nostro Senyor Déu e gitaren-se  
Ex 3,5  ’t lo calsat de tos peus, car lo  loch en què stàs terra santa és. 6 E dix:  
Ex 3,18  Irem carrera de III dies per  loch sol per ço que sacrifiquem al Senyor  
Ex 10,23  no viu son frare ni’s moch del  loch en què era. E allà on staven los  
Ex 10,26  degam sacrificar tro que en aquell  loch vingam. 27 E endureý nostro Senyor lo 
Ex 13,3  nostro Senyor vos tragué de aquest  loch en mà fort, que no mengeu vuy pa  
Ex 14,11  has amanats que moríssem en aquest  loch desert? ¿Per què ho volguist axí fer, 
Ex 14,12  los de Egipte que morir en aquest  loch. 13 E dix Moysès [*]: –No us vullau  
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Ex 14,27  mà quantre la mar, tornà al primer  loch, e mentre los de Egipte fugiren, las  
Ex 15,22  de Suris. E anaren III dies per  loch sol, e no trobaren aygüe. 23 E  
Ex 15,23  aon posà Moysès covinent nom al  loch e apellà’l Marè, que vol dir  
Ex 16,3  què’ns manist de allà en aquest  loch del desert, perquè ocies tota la  
Ex 16,29  en sa tenda e negú no isca de son  loch al VIIèn die. 30 [*] 31 E apellaren  
Ex 17,7 Yrrael, 7 e apellà lo nom de aquell  loch «Temptació» per la baralla dels fills 
Ex 19,2  Ripidí [*], e albergaren en aquell  loch, e aquí fichà Yrrael sas tendas de la 
Ex 19,17  hach amenat Moysès devant Déu del  loch de las albergades, stiguéran al peu  
Ex 20,24  ovellas e vostros bous en tot  loch on haurà memòria del meu nom; vendré  
Ex 21,13 aportat en sas mans, jo li stabliré  loch hon dega fugir e scapar. 14 E si algú 
Ex 26,22  posats sots cascuna taula. 22 E al  loch del tabernacle a sol ponent, feràs VI 
Ex 27,4 aram; 4 e una grazala de aram en lo  loch d’arret e’n [*] IIII angles IIII  
Ex 28,24  reonal. 24 E ajusteràs en aquell  loch cadenas d’or qui són en los marges,  
Ex 29,31  e couràs la carn d’ell en  loch sant, 32 e menjar-n’ha Aron e sos  
Ex 30,36  del testimoni, e en aquell  loch jo aparexeré a tu. La timiama sia a  
Ex 33,1  a Moysès e dix: –Puja de aquest  loch, tu e lo teu poble que treguist de  
Ex 33,15  devant, no’ns tragues de aquest  loch, 16 car ¿en què porem saber, jo e ton 
Ex 40,35 si penjava, staven dessús en aquell  loch. 36 E la nuu de nostro Senyor Déu hi  
Lv 1,16  l’altar, ves orient, en aquell  loch en què hom sol gitar la cendra. 17 E  
Lv 4,12  traurà fora de las albergades, en  loch net on solen gitar les cendres, e  
Lv 4,24 de aquell, e puxs degoll-lo en lo  loch on solen degollar devant nostro  
Lv 4,29  per peccat, e degoll aquella en lo  loch de l’holocaust. 30 E prenga lo  
Lv 4,33  de aquella e degoll aquella en lo  loch on solen degollar los holocausts del  
Lv 6,11  las albergades, e posar-l’ha en  loch net [*]. 12 »E lo foch crem tostemps  
Lv 6,16 meyns de levat, e mengen-la en lo  loch del santuari del tabernacle; 17 e per 
Lv 6,25 ley de la oferta per peccat. »En lo  loch on se oféran los holocausts  
Lv 6,26  que ofer, menig aquella en lo  loch sant a la entrada del tabernacle. 27  
Lv 6,27  serà scampada, sían levades en  loch sant. 28 E lo vaxell de la terra en  
Lv 7,6 mascles de linatge de prevere en lo  loch sant menjaran aquestas carns, car  
Lv 9,5 la porta del tabernacle, en lo qual  loch, com stigués tota la moltitut devant  
Lv 10,13  sants és. 13 E menjareu-lo en lo  loch sant, car dat és a tu e a tos fills  
Lv 10,14  qui és depertida menjareu en lo  loch munde tu e tos fills e las fillas  
Lv 10,17  lo sacrifici fet per peccat en lo  loch sant? Car sant dels sants és, e és  
Lv 13,19  nat ulcus e serà sanat, 19 e en lo  loch de l’ulcus serà sicatrix blancha o  
Lv 13,20  al sacerdot, 20 lo qual veja lo  loch de la lebrozia, e guardarà la carn  
Lv 13,28  és; 28 e si starà blancha en son  loch, no asats clara, de cremament és, e  
Lv 13,32 los cabells seran en lur color e lo  loch de la plaga agual ab la conna, 33  
Lv 13,33  ab la conna, 33 raurà’l en altre  loch menys de la plaga e tendrà’l per  
Lv 13,34  veurà que la plaga stiga en son  loch ni no serà pus pregona que la carn  
Lv 14,28 de la sua mà e del peu atrecí en lo  loch de la sanch que és schampada per la  
Lv 14,40  gitar aquelles fora la ciutat en  loch inmunde, 41 e la casa ferà raura  
Lv 14,41  gitar la raedura fore del poble en  loch inmunde, 42 e ferà †fer altres  
Lv 14,42 42 e ferà †fer altres parets† en lo  loch de on són levades aquellas, e ab  
Lv 14,45  fora la casa e de la posade en lo  loch inmunde. 46 »E qualquequal intrerà en 
Lv 15,21  no nèdeu entrò al vespre; 21 e lo  loch on dormirà o ciurà en los dies del  
Lv 15,26  lo temps de les mèstruas; 26 e lo  loch on dormirà e on ciurà serà ensutzat,  
Lv 16,24 aquí, 24 e leverà la sua carn en lo  loch sant, e aporteran-li ses  
Lv 24,9  fills per ço que mengen aquells en  loch sant, car sant dels sants és dels  
Ex 18,23  tornar-s’ha axí en pau en sos  lochs. 24 E quant açò hach oÿt Moysès, féu 
Ex 25,35  sperulle dessots II canons per III  lochs, qui ensemps VI són, prosseynt de la 
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Ex 37,21  sparullas per cascun arbre per III  lochs, qui són ensemps VI arbres qui éran  
Lv 15,24  nèdeu per VII dies, e en tots los  lochs on ell dormirà ensutzerà. 25 »Fembra 
Ex 12,45  menjar-n’ha. 45 »Estrany ni  logader no’n menjarà. 46 »En una case  
Ex 22,15  restituyrà, majorment si hu havia  logat. 16 »E si negú engana fembra verge  
Lv 19,13  No romendrà ab tu la obre de ton  logater entrò al matí. 14 No maleyràs lo  
Lv 22,10  viande és dels preveres; [*] ni lo  logater no menjarà de aquellas; 11 mas si  
Lv 25,6 ton servent e a ta serventa e a ton  logater e a l’estrany que palegrineja ab  
Lv 25,40  axí com a catiu, 40 mas axí com a  logater, car avidedís serà ab tu entrò en  
Lv 25,50  comptat per any segons loguer de  logater; 51 e si son loguer no basta, ans  
Ex 2,9  -lo’m, e jo dar-t’he ton  loguer. E pres-lo la fembre e nodrí l’  
Lv 25,50  anys, e sia comptat per any segons  loguer de logater; 51 e si son loguer no  
Lv 25,51  loguer de logater; 51 e si son  loguer no basta, ans n’ha a servir  
Lv 3,4 és 4 e abdosos los ronyons e en los  lombles e en totas las parts de dins, 5 de 
Lv 3,10 cobre lo ventre, e encare sobre los  lombles e sobre los ronyons, e tot lo grex 
Lv 3,15  los membres vidals, 15 e los II  lombles ab lo fetge, qui és sobre aquells  
Lv 3,17 del pits e aquell en què pengen los  lombles oferreu sobre l’altar. 4,Tit  
Lv 4,9 tot aquell qui és dedins: 9 dels II  lombles e la tela [*] prop de la ylada, e  
Lv 8,25  [*] e los ronyons abdosos e los  lombles pres, e la cama dreta. 26 E pres  
Ex 25,23  de setim, qui haurà II colzos de  lonch, e d’ample I colzo, e d’alt I  
Ex 27,9  En un costat tindrà C colzos de  lonch, 10 e XX colones ab atrestants  
Ex 36,9  obra [*]. 9 E una cortina havia de  lonch XXVIII colzos, e d’alt IIII; una  
Ex 36,15 lo tabernacle. 15 Una saga havia de  lonch XXX colzos, e d’ample IIII; totas  
Ex 36,21 21 e la una taula havia X colzos de  lonch, e de ample havia I colzo e mig, 22  
Ex 37,1  de setim, e havia II colzos [*] de  lonch e I colzo e mig d’ample [*]. 2 [*]  
Ex 37,6 or fort bell, de II colzos e mig de  lonch e de un colzo e mig d’ample, 7 e II 
Ex 37,10  de fust de satim, de II colzos en  lonch e I colzo en ample, qui havia d’alt 
Ex 37,25  de timiama [*], de IIII colzos de  lonch e II colzos d’alt, e dels angles  
Ex 38,18  bis retort, qui havia XX colzos de  lonch e d’alt V colzos, segons la masura  
Lv 11,21  irà sobre IIII peus e haurà  longia detràs per què saltarà sobre terra, 
Ex 25,17 trauran. 16 [*] 17 »[*] e tendrà de  longuesa II colsos e mig, e d’ample I  
Ex 26,2  e obre de agulla la faràs. 2 La  longuesa de una cortina haurà XXVIII  
Ex 26,8  lo terrat del tabernacle 8 de  longuesa la una saga †obra† haurà XXX  
Ex 26,13  una part e l’altre qui és pus en  longuesa dels vels, e defendrà la un e l’ 
Ex 26,16  16 que cascuna haja X colzades de  longuesa, e de altesa una colzada e mija.  
Ex 27,1  de setim, qui haurà V colsos de  longuesa e altres tants de amplesa, e serà 
Ex 27,11 al costat de aguiló haurà tendas en  longuesa de C colzos, e XX colonas, e los  
Ex 27,18  de aram. 18 Lo palau tendrà de  longuesa C colzos [*], e serà de bis  
Ex 28,16  e haurà mesura de I palm axí en  longuesa com en amplesa, 17 e posar-hi- 
Ex 30,2  de setim, 2 qui haurà I colzo de  longuesa e altre de amplesa, ço és,  
Ex 1,1 1,Tit Capítol primer 1 Aquests són  los noms dels fills de Yrrael qui entraren 
Ex 1,7 sos frares e tot aquell parentiu, 7  los fills de Yrrael cresquéran e  
Ex 1,12  Pichon e Ramassès. 12 E com més  los opremían, més multiplichaven e  
Ex 1,13  més multiplichaven e crexían. 13 E  los egipcians havían aÿrats los fills de  
Ex 1,13  13 E los egipcians havían aÿrats  los fills de Yrrael, i [*] scarnien-los  
Ex 1,13  fills de Yrrael, i [*] scarnien- los 14 e aduyen en amargor lur vida per  
Ex 1,16  manà’ls: –Quant vosaltres levareu  los hebreus e vendrà lo temps de parir, si 
Ex 1,17  del rey de Egipte, mas selaven  los mascles. 18 E lo rey apellà-las e  
Ex 1,18  –Què és assò que voleu fer, que  los infants stojau? 19 E ellas  
Ex 2,17  de lur pare. 17 E sobrevinguéran  los pastors e gitaren-las-na. E levà  
Ex 2,18  foren devant [*] lur pare dix- los: –Per què sou vengudas pus tost que no 
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Ex 2,23  temps, morí lo rey de Egipte. E  los fills d’Irrael gemagaren per las  
Ex 2,25  e ab Ysach e ab Jacob, 25 e guardà  los fills de Yrrael e desliurà’ls. 3,Tit  
Ex 3,10  que desliuras lo meu poble, ço és,  los fills de Yrrael, de la terra de  
Ex 3,11  jo, que vaja al rey Farahó e traga  los fills de Yrrael de Egipte? 12 E dix  
Ex 3,13  jo iré als fills de Yrrael e dir- los-he: “Lo Déu de vostres pares m’ha  
Ex 3,16  generacions. 16 Vé e ajusta tots  los pus vells de Yrrael, e diràs: “Lo  
Ex 3,18 E oyran la tua veu, e intraràs tu e  los pus vells de Yrrael al rey de Egipte,  
Ex 3,21  gràcia en aquest poble devant  los egipcians, e quant axireu no axireu  
Ex 4,17  verga en ta mà en què deus fer  los senyals. 18 E anà-sse’n Moysès e  
Ex 4,28  nostro Senyor per què havia tramès  los senyals que havia manats. 29 E  
Ex 4,29  venguéran ensemps e ajustaren tots  los vells dels fills d’Irrael. 30 E parlà 
Ex 4,31  que nostro Senyor havia visitats  los fills d’Irrael e que havia guardat  
Ex 5,9  al Déu nostro!” 9 Opremeu- los a obrar, e cumplen la lur obre per ço  
Ex 5,10 monsonegaries. 10 E per ço isquéran  los seus majorsdòmens [*] al poble e  
Ex 5,13  de Egipte a cullir pallas. 13 E  los majorsdòmens de Egipte aproxulaven-  
Ex 5,13  de Egipte aproxulaven- los e dèyan: –Compliu vostre obra tots  
Ex 5,15 axí com primerament? 15 E vinguéran  los majors dels fills d’Irrael e cridaren 
Ex 5,16 teus som; ¿per què’ns feren a tort  los majorsdòmens? 17 E ell respòs:  
Ex 5,19  tantas teulas com solíau. 19 E com  los majors dels fills d’Irrael [*], oÿren 
Ex 5,19  fills d’Irrael [*], oÿren que hom  los deya: “No us minvarà hom res de las  
Ex 5,21  axiren de Farahó, 21 e digueren- los: –Vinga nostro Senyor e jutge vós, ço  
Ex 5,21  Farahó e sos servents; haveu- los donat cultell per ço que’ns ociés. 22 
Ex 6,1  faré a Farahó, car per mans forts  los lexaré e en mà fort los gitaré de lur  
Ex 6,1  mans forts los lexaré e en mà fort  los gitaré de lur terra. 2 E parlà nostro  
Ex 6,5  dels fills de Yrrael perquè  los egipcians los apremían, e remembrà’m  
Ex 6,5  de Yrrael perquè los egipcians  los apremían, e remembrà’m de la mia  
Ex 6,11 Farahó, rey de Egipte, que lex anar  los fills de Yrrael de sa terra. 12 E  
Ex 6,14  rey de Egipte [*]. 14 Aquests són  los prínceps de las casas de lurs  
Ex 6,14  Los fills de Rubèn qui foren  los primers fills de Yrrael foren: Enoch e 
Ex 6,15 e Calvesron e Carní. 15 Aquests són  los fills de Rubèn. E los fills de Simeon  
Ex 6,15  Aquests són los fills de Rubèn. E  los fills de Simeon foren: Genuel e  
Ex 6,16  linatge de Simeon. 16 Aquests són  los noms dels fills de Leví per lur  
Ex 6,16  Gerson e Cahat e Merarí. E  los anys de Leví foren CXXXVII. 17 Los  
Ex 6,18  Ameran e Ysuar e Efron e Oziel. E  los anys de la vida de Cahat foren CXXXIII 
Ex 6,19  foren: Moch e Mozí. Aquests són  los perentius de Leví per lurs companyes.  
Ex 6,20 parí Aron e Moysès e Maria. E foren  los anys de Ameran CXXXVII anys. 21 E los  
Ex 6,21  anys de Ameran CXXXVII anys. 21 E  los fills de Ysuar foren: Enapè e Zacrí e  
Ex 6,22  foren: Enapè e Zacrí e Coré. 22 E  los fills de Oziel foren: Mizael e  
Ex 6,24 e Abaruch e Aletzar e Aytamar. 24 E  los fills de Coré: Asir e Halcanà e  
Ex 6,24  e Halcanà e Alnasap. Aquests són  los perentius dels coritans. 25 E Aletzar, 
Ex 6,26  qui manà nostro Senyor que tregués  los fills de Yrrael de la terra de Egipte  
Ex 6,27  per lurs companyes. 27 Aquests són  los qui parlaren a Farahó, rey de Egipte,  
Ex 6,28-29  [*] 28-29 [*] tot ço que Déu  los parlà. 30 E dix Moysès devant  
Ex 7,2  e ell parlarà a Faraó que lex anar  los fills d’Irrael de sa terra. 3 Mas jo  
Ex 7,3  lo seu cor, e montiplicaré  los senyals e mes maravellas en terra de  
Ex 7,4  e manaré ma host e lo meu poble,  los fills de Yrrael, per grans juýs, 5 [*] 
Ex 7,5  la mia mà sobre Egipte, e trauré  los fills de Yrrael del mig d’ells. 6 E  
Ex 7,6 Moysès e Aron axí com nostro Senyor  los havia manat. 7 E era Moysès de LXXX  
Ex 7,10  e féran axí com nostro Senyor  los havia manat, e gità Aron la verga  
Ex 7,11  e tornà serp. 11 E apellà Farahó  los savis e los encantadors, e feren ells  
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Ex 7,11  11 E apellà Farahó los savis e  los encantadors, e feren ells per  
Ex 7,12 drachs, mas la verga de Aron devorà  los drachs d’ells. 13 E fou endureÿt lo  
Ex 7,18  -s’ha l’aygüe en sanch, 18 e  los pexos qui són en lo flum morran, e las 
Ex 7,18  pudiran, e seran turmentats tots  los de Egipte qui beuran l’aygüe dels  
Ex 7,19  sobre las aygües de Egipte e sobre  los flums e rius e basses, e tornar-s’  
Ex 7,19  en tota la terra de Egipte, axí en  los vaxells de fust com de pedre. 20 E  
Ex 7,20 Moysès e Aron axí com nostro Senyor  los havia manat, e levà sa verga e ferí l’ 
Ex 7,21  servents, e girà’s en sanch; 21 e  los pexos moriren qui éran en lo flum [*], 
Ex 7,21  éran en lo flum [*], e no poguéran  los egipcians beura de l’aygüe del flum,  
Ex 7,22 terra de Egipte. 22 E féran tot axí  los encantadors dels egipcians ab lur  
Ex 7,22  e no l’oyí, axí com nostro Senyor  los havia manat. 23 E girà’s e intrà-  
Ex 7,24  cor aquella vegada. 24 E cavaren  los de Egipte entorn del flum per haver  
Ex 7,25  que nostro Senyor Déu hagué farits  los flums de Egipte. 8,Tit Capítol XI 1 E  
Ex 8,2  si no’ls vols lexar, jo faré tots  los teus térmans ab granotas, 3 [*] qui  
Ex 8,5  Stin ta verga ab la tua mà sobre  los flums e sobre los rius e sobre las  
Ex 8,5  la tua mà sobre los flums e sobre  los rius e sobre las bassas, e amena  
Ex 8,7 terra de Egipte. 7 E féran-ho axí  los encantadors per lur encantament, e  
Ex 8,8 apellà Farahó Moysès e Aron e dix- los: –Pregau a nostro Senyor que tolga las 
Ex 8,15 la terra. 15 E viu Farahó que donat  los era rapòs; agreujà son cor e no’ls  
Ex 8,17  la pols de la terra, e foren fets  los moscallons en los hòmens e en las  
Ex 8,17  e foren fets los moscallons en  los hòmens e en las donas e en las  
Ex 8,18  per tota la terra de Egipte. 18 E  los encantadors volguéran-ho fer axí ab  
Ex 8,18  moscallons, e no poguéran. E éran  los moscallons axí en los hòmens com en  
Ex 8,18  E éran los moscallons axí en  los hòmens com en las bísties. 19 E  
Ex 8,19  com en las bísties. 19 E diguéran  los encantadors [*]: –Aquest és lo Déu del 
Ex 8,25  apellà Farahó Moyès e Aron e dix- los: –Anau e sacrifichau al vostre Déu en  
Ex 8,26  al Déu nostro, [*] que colen  los egipcians devant ells, allapidar-nos 
Ex 9,3 ho vols fer, 3 la mia mà serà sobre  los teus camps, e sobre los teus camells e 
Ex 9,3  serà sobre los teus camps, e sobre  los teus camells e sobre los àzens e sobre 
Ex 9,3  e sobre los teus camells e sobre  los àzens e sobre los cavalls e los bous e 
Ex 9,3  camells e sobre los àzens e sobre  los cavalls e los bous e las ovellas  
Ex 9,3  los àzens e sobre los cavalls e  los bous e las ovellas pastilència fort  
Ex 9,6  [*] e en l’altre die moriren tots  los bestiars dels egipcians, e de las  
Ex 9,9  sobre tota la terra de Egipte, e  los hòmens i las bístias hagen nafres, e  
Ex 9,11 en las gents e en las bísties. 11 E  los encantadors no podien star devant  
Ex 9,19  seran trobades defora [*], sobre  los quals caurà la pedra, tots morran.” 20 
Ex 9,20  Déu o la paraula de Déu féu fugir  los seus servents e lo bestiar en lurs  
Ex 9,21  de nostro Senyor Déu lexà tots  los seus servents als camps e las bísties. 
Ex 9,25  la pedra [*] tot ço que trobà en  los camps, hòmens e bísties e herbas e  
Ex 9,26  pedra en terra de Jassen a on éran  los fills de Yrrael. 27 E tramès Farahó a  
Ex 9,28  Pregau a nostro Senyor que céssan  los lamps e los trons e la pedra, e lexar  
Ex 9,28  Senyor que céssan los lamps e  los trons e la pedra, e lexar-vos-he.  
Ex 9,29 mas mans a nostro Senyor e cessaran  los trons e la pedra per ço que sàpies que 
Ex 9,33  mans a nostro Senyor, e cessaren  los trons e la pedra, d’aquí avant no hy  
Ex 9,34 sobre la terra. 34 [*] e la pluja e  los trons cessaren, e cresqué lo peccat,  
Ex 9,35  servents massa endureÿt, e no lexà  los fills de Yrrael, axí com Déu havia  
Ex 10,2  néts quantas vegades he opremuts  los egipcians i he fets los meus senyals  
Ex 10,2 he opremuts los egipcians i he fets  los meus senyals en ells, e sapiau que jo  
Ex 10,5  la pedre no destruý, e reuran tos  los arbres dels camps, 6 e compliran las  
Ex 10,6  e dels teus servents e de tots  los de Egipte, que may no ho viren tos  
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Ex 10,7  sobre Egipte. 7 E vinguéran  los hòmens de Egipte a Farahó, e diguéran  
Ex 10,7  soferirem aquest scàndol? Lexa  los hòmens que sacrifiquen al Senyor Déu  
Ex 10,8 Moysès e Aron a Farahó, e ell dix- los: –Anau-vos-na e sacrificau al  
Ex 10,11  11 No’s ferà axí, mas anau-hi  los hòmens e sacrifichau a nostro Senyor,  
Ex 10,15  tota la herba de la terra e  los fruyts dels arbres qui éran romasos de 
Ex 10,16  ’s e apellà Moysès e Aron e dix- los: –Peccat he al Senyor Déu vostro e’n  
Ex 10,20  Senyor lo cor de Farahó, e no lexà  los fills de Yrrael. 21 E dix nostro  
Ex 10,23  loch en què era. E allà on staven  los fills d’Irrael havia lum. 24 E apellà 
Ex 11,3  Senyor gràcia al poble devant  los egipcians. E fou Moysès gran home e  
Ex 11,3  e fort en terra de Egipte devant  los servents de Farahó e devant lo poble.  
Ex 11,5  entrerà en Egipte 5 e morran tots  los primers fills en terra de Egipte, del  
Ex 11,5  sirventa qui és en la mola, e tots  los primers fills del bestiar. 6 E serà  
Ex 11,7  n’hi hach aytal ne haurà 7 entre  los fills de Yrrael, ne no ledrerà cha, d’ 
Ex 11,7 com per grans miracles Déu depertex  los egipcians dels fills d’Irrael.” 8 E  
Ex 11,10  devant Farahó, [*] e no lexà anar  los fills de Yrrael de sa terra. 12,Tit  
Ex 12,2  de l’any, e serà primerament en  los mesos de l’any. 3 Parlau a la  
Ex 12,3  dels fills de Yrrael e dieu- los: “Al Xèn die de aquest mes cascú  
Ex 12,7 posar-n’han sobre las portas, en  los limdars de las cases a on lo menjaran. 
Ex 12,9  mas rostit al foch; lo cap ab  los peus e ab los budells menjareu, mas la 
Ex 12,9  al foch; lo cap ab los peus e ab  los budells menjareu, mas la bocha no li  
Ex 12,11  foch. 11 E menjar-ho-heu axí:  los vostros ronyons senyireu, e ireu  
Ex 12,12  terra de Egipte [*], e feriré tots  los primers fills en terra de Egipte, de  
Ex 12,19  perrà de la casa de Yrrael, axí de  los stranys com dels privats naturals de  
Ex 12,21  lo pa alís. 21 E apellà Moysès  los [*] fills de Yrrael e dix-los: –Anau 
Ex 12,21  los [*] fills de Yrrael e dix- los: –Anau e preneu una bístia per vostras 
Ex 12,23  car passarà nostro Senyor e ferirà  los egipcians; e com veurà la sanch sobre  
Ex 12,27  costuma és aquesta?”, 27 dir- los-heu: “Lo sacrifici és del passament  
Ex 12,27  [*] de Yrrael en Egipte e ferí  los egipcians e salvà las nostras cases.”  
Ex 12,28  encorbà’s e aorà. 28 E axíran  los fills de Yrrael [*] axí com havia  
Ex 12,29  e Aron. 29 E a la mija nit tots  los primers fills en terra de Egipte ferí  
Ex 12,29 cativa qui era en lo càrcer, e tots  los primers fills de las bísties. 30 E  
Ex 12,31  Farahó Moysès e Aron [*] e dix- los: –Levau e axiu-vos del meu poble,  
Ex 12,31  -vos del meu poble, vosaltres e  los fills de Yrrael, e anau-vos-en  
Ex 12,33  -na e beneÿu-ma, 33 e treyeu- los de Egipte. E cuytava’ls que isqués lo 
Ex 12,35  -la sobre lo musclo. 35 E féran  los fills d’Irrael axí com nostro Senyor  
Ex 12,35 d’Irrael axí com nostro Senyor Déu  los havia manat per Moysès e Aron, ço és,  
Ex 12,36  ’ls nostro Senyor gràcia devant  los egipcians que los ho prestaren, e  
Ex 12,36  gràcia devant los egipcians que  los ho prestaren, e despullaren los  
Ex 12,36 que los ho prestaren, e despullaren  los egipcians. 37 E anaren-se’n los  
Ex 12,37  los egipcians. 37 E anaren-se’n  los fills d’Irrael de Ramasè en Socot, e  
Ex 12,39  car no’ls podien fer levats, car  los egipcians los costrenguéran de axir  
Ex 12,39  fer levats, car los egipcians  los costrenguéran de axir [*]. 40 Lo star  
Ex 12,40  de axir [*]. 40 Lo star que féran  los fills de Yrrael en Egipte fóran  
Ex 12,42  42 E aquesta nit dèvan guardar [*]  los fills de Yrrael en lurs generacions.  
Ex 12,50  laurador [*]. 50 E feren tots  los fills d’Irrael axí com nostro Senyor  
Ex 12,51 51 e en un die tregué nostro Senyor  los fills de Yrrael de la terra de Egipte  
Ex 13,2 Moysès e dix: 2 –Santifique’m tots  los primers fills que han uberta la vulva  
Ex 13,2  fills que han uberta la vulva en  los fills d’Irrael, axí de hòmens com de  
Ex 13,18  dessert qui és prop la Mar Roja. E  los fills d’Irrael pujaren armats de la  
Ex 13,19 terra de Egipte. 19 E aportà Moysès  los ossos de Josep ab si, per ço com havia 
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Ex 13,19  ab si, per ço com havia conjurats  los fills de Yrrael e dix: «Déu vos  
Ex 13,19  vos vesitarà; portau-vos-na  los meus ossos de aquí ab vosaltres.» 20 E 
Ex 14,3 “Costrets són en lo desert e la mar  los ha enclozos.” 4 E jo endureyré lo seu  
Ex 14,4  Farahó e en tota sa host, e sabran  los egipcians que jo sóm Senyor. E féran- 
Ex 14,7 e amenà DC carretas triades de tots  los carros de Egipte, e los caps de tota  
Ex 14,7  de tots los carros de Egipte, e  los caps de tota la host. 8 E endureý  
Ex 14,8 de Farahó, rey de Egipte, e encalsà  los fills de Yrrael; e ells éran-na  
Ex 14,9 éran-na axits en alta mà. 9 E com  los encalsassen los de Egipte, trobaren- 
Ex 14,9 en alta mà. 9 E com los encalsassen  los de Egipte, trobaren-los prop de la  
Ex 14,9  los de Egipte, trobaren- los prop de la mar; e tota la cavallaria e 
Ex 14,9  de la mar; e tota la cavallaria e  los carros de Farahó e tota la host era en 
Ex 14,10  quantre Belsafon. 10 E quant  los fou prop Farahó e los fills d’Irrael  
Ex 14,10  10 E quant los fou prop Farahó e  los fills d’Irrael víran los de Egipte  
Ex 14,10  Farahó e los fills d’Irrael víran  los de Egipte aprés si, temeren-se fort  
Ex 14,12  “Pertex-te de nós e serviam  los egipcians”? Car molt més val servir  
Ex 14,12 egipcians”? Car molt més val servir  los de Egipte que morir en aquest loch. 13 
Ex 14,13  de nostro Senyor que ferà vuy, car  los de Egipte qui ara veheu jamés no’ls  
Ex 14,16 mar e pertex-la, per ço que vagen  los fills d’Irrael per mig d’ella en  
Ex 14,18  e en sos cavallers, 18 e sabran  los de Egipte que jo sóm Senyor [*] 19 [*] 
Ex 14,19 ensemps una culumpna de nuu, e lexà  los primers e 20 stech entre las  
Ex 14,20 la nit axí que no’s podien acostar  los uns als altres per tot lo temps de la  
Ex 14,22  E pertí’s l’aygüe, 22 e entraren  los fills d’Irrael per mig de la mar  
Ex 14,23  a la una part e a l’altre. 23 E  los egipcians qui’ls encalsaven entraren  
Ex 14,25  e anaren al fons. E diguéran  los egipcians: –Fugiam a Yrrael, car  
Ex 14,26  ço que tórnan las aygües quantre  los de Egipte, sobre lurs carretas e lus  
Ex 14,27 mar, tornà al primer loch, e mentre  los de Egipte fugiren, las aygües los  
Ex 14,27  los de Egipte fugiren, las aygües  los prenguéran e nostro Senyor enclòs-  
Ex 14,27 prenguéran e nostro Senyor enclòs- los enmig de las aygües. 28 [*] e cobriren 
Ex 14,28  28 [*] e cobriren las carretas e  los cavallers e tota la host de Farahó que 
Ex 14,29  que I d’ells no’n romàs. 29 E  los fills de Yrrael anaven per mig de la  
Ex 14,31  egipcians aquell die, 31 e víran  los de Egipte morts a la riba de la mar e  
Ex 15,4  e la sua host gità en la mar, e  los prínceps són triats e són-se  
Ex 15,5  en la mar Roja. 5 Los abís  los han cuberts e avellaren en pregont com 
Ex 15,7 moltitut de la tua glòria deposist  los meus enamichs. Trematist la tua ira  
Ex 15,8  la ona del flum, e ajustaren-sa  los abís enmig de la mar. 9 E dix lo  
Ex 15,9 e trauré mon cultell, la mia ànima  los auciurà.» 10 E lo teu spirit bufà en  
Ex 15,10  spirit bufà en la mar e cobrí- los; pesants foren com a plom e en grans  
Ex 15,11  Senyor, ¿qui és semblant a tu en  los forts? ¿Qui és semblant a tu, gran en 
Ex 15,14  lo teu sant habitacle. 14 Pujaren  los pobles e enfelloniren-sa, e dolors  
Ex 15,14  -sa, e dolors tinguéran  los stadans dels felisteus. 15 Adonchs  
Ex 15,15 felisteus. 15 Adonchs fóran torbats  los duchs de Edom, e tremolament tench  
Ex 15,15 duchs de Edom, e tremolament tench  los forts de Moab; enfortiren-sa tots  
Ex 15,15 forts de Moab; enfortiren-sa tots  los stadans de Canahan 16 e vingue sobre  
Ex 15,17  Senyor, ffassa Pascha [*]. 17 Tu  los amanaràs dintre i’ls plantaràs al  
Ex 15,19  cavallers entrà en la mar [*], e  los fills d’Irrael anaren per sech enmig  
Ex 15,26  ell ço qui és dret, e obeyràs  los seus manaments [*], no amanaré sobre  
Ex 16,3  sèyam sobre las ollas e menjàvem  los pans [*] sadollament. Per què’ns  
Ex 16,6  6 E diguéran Moysès e Aron a tots  los fills de Yrrael: –Al vespre sabreu que 
Ex 16,12  dels fills de Yrrael. Parla- los: “Al vespre menjareu carn e al matí  
Ex 16,15  terra. 15 E quant ho haguéran vist  los fills de Yrrael diguéran [*], que vol  
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Ex 16,15 car ells no sabían què era. E dix- los Moysès: –Aquest és lo pa que us envia  
Ex 16,17 tabernacle [*]. 17 E féran-ho axí  los fills de Yrrael e culliren-na, uns  
Ex 16,19  açò que podien menjar. 19 E dix- los Moysès: –Negú de vosaltres no n’stoig 
Ex 16,21 cullían-na al matí cascú tant com  los podia bastar a menjar, e quant lo sol  
Ex 16,22  II masures per cascun home. E tots  los prínceps vinguérana Moysès e diguéran: 
Ex 16,23 e diguéran: «Què és açò?», 23 e ell  los dix: –Açò que nostro Senyor mana: Lo  
Ex 16,28  –¿Entrò a quant no volen guardar  los meus manaments e la mia lig? 29 E dix  
Ex 16,31 al VIIèn die. 30 [*] 31 E apellaren  los fills d’Irrael lo seu nom magna, e  
Ex 16,35 la Aron al tabernacle stojada. 35 E  los fills de Yrrael menjaren magna per  
Ex 17,5  –Vé devant lo poble e pren ab tu  los fills de Yrrael, e la verga ab què  
Ex 17,6 poble. E féu-ho Moysès axí devant  los vells de Yrrael, 7 e apellà lo nom de  
Ex 18,8  en la carrera, e que nostro Senyor  los havia desliurats e alegrats. 9 E  
Ex 18,9  9 E alegrà’s Getró de tots  los béns que Déu havia fets a Yrrael, per  
Ex 18,11  he conegut que és gran sobre tots  los déus, per ço car argullós havia stat  
Ex 18,12  Senyor. E aparellaren Aron e tots  los vells de Yrrael que menjassen pa  
Ex 18,16  jutge entre ells e que’ls mostre  los menaments de Déu e las suas ligs. 17 E 
Ex 18,21 e aÿren avarícia, e stablex d’ells  los uns que sían senyors de XXX, los  
Ex 18,21  los uns que sían senyors de XXX,  los altres de C, e altres de L, e altres  
Ex 18,22 poble tostemps, e las grans coses e  los grans plets romanguen a tu, e ells  
Ex 18,22  solament las manors coses. Pertex  los càrrechs entre los altres per ço que  
Ex 18,22  coses. Pertex los càrrechs entre  los altres per ço que pus leuger ta sia;  
Ex 18,23  ta sia; 23 e si açò fas, compliràs  los manaments de Déu e poràs soferir los  
Ex 18,23  manaments de Déu e poràs soferir  los seus manaments, e tot lo poble tornar  
Ex 18,25  e stablí’ls prínceps del poble,  los uns de XXX, e los altres de C, e los  
Ex 18,25  del poble, los uns de XXX, e  los altres de C, e los altres de L, e los  
Ex 18,25  uns de XXX, e los altres de C, e  los altres de L, e los altres de X, 26 qui 
Ex 18,25  altres de C, e los altres de L, e  los altres de X, 26 qui jutjaven lo poble  
Ex 19,7  Yrrael. 7 E vench Moysès e apellà  los majors del poble per edat, e sponé’ls 
Ex 19,15  levats lurs vestiments 15 dix- los: –Siau aparellats al terç die, que no  
Ex 19,16  e lo jorn se scalfava; comensaren  los trons e los lamps, e una nuu fort  
Ex 19,16 se scalfava; comensaren los trons e  los lamps, e una nuu fort spessa cobrí lo  
Ex 19,17  era en las albergades. 17 E quant  los hach amenat Moysès devant Déu del loch 
Ex 19,21  que per ventura no vulla passar  los térmans per a veura lo Senyor, e que  
Ex 19,22 que no parèscan molts d’ells; 22 e  los sacerdots qui s’acosten a nostro  
Ex 19,24  sacerdots e als pobles no passen  los térmans ni pugen a nostro Senyor, per  
Ex 20,5 conexaré la iniquitat dels pares en  los fills en la terça e quarta generació  
Ex 20,6  en aquells qui amen [*] e guarden  los meus manaments. 7 »E no pendràs lo nom 
Ex 20,18 que ell haja. 18 E tot lo poble oÿa  los trons e los lamps e lo so del corn e  
Ex 20,18  18 E tot lo poble oÿa los trons e  los lamps e lo so del corn e lo munt qui  
Ex 21,1  21,Tit Capítol XXVI 1 »Aquests són  los judicis que’ls poseràs: 2 »Si compres 
Ex 21,4  parirà fills e fillas, la fembra e  los fills seran de son senyor, e ell axirà 
Ex 21,22 pena, car haver és d’ell. 22 »E si  los hòmens sa barallaran e negun ferirà  
Ex 21,22  lo marit †e manera† de la fembra e  los àrbitres jutgeran. 23 E si mor, retrà  
Ex 21,27 a son servent o serventa, axí matex  los lexerà anar franchs. 28 »E si lo bou  
Ex 22,6  lo dan. 6 »E si foch ix e crema  los blats, aquells qui stan en lo camp  
Ex 22,20  mort morrà. 20 »E qui sacrificarà  los déus stranys, sinó sol nostro Senyor,  
Ex 22,29 poble. 29 »No tarderàs tas ofertas,  los delmes de tas promíssias. Lo primer  
Ex 23,8  [*]. 8 No pendràs dons, que  los savis obseguen e gíran las paraulas  
Ex 23,11  lexaràs reposar per ço que mengen  los pobres tel teu poble, e tot ço que  
Ex 23,16  l’any, quant hauràs ajustats tots  los blats del camp. 17 »III vegades l’any 
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Ex 23,24 jo destroyré per tu. 24 No adoreràs  los lurs déus ni los colràs, ni feràs lus  
Ex 23,24 tu. 24 No adoreràs los lurs déus ni  los colràs, ni feràs lus obras, abans las  
Ex 23,27  e de tots tos enamichs gitaràs  los costats, 28 e manaré devant tu  
Ex 23,29 l’aveu abans que tu intres. 29 »Jo  los seré devant de cara de I any per ço  
Ex 23,31  al flum. E liuraré en vostras mans  los habitadors de la terra e los cessaré  
Ex 23,31  mans los habitadors de la terra e  los cessaré devant vosaltres. 32 Tu no  
Ex 24,3  Moysès e retornà al poble e dix- los totas las paraulas de nostro Senyor  
Ex 24,3  de nostro Senyor Déu e tots  los ajustaments, e tot lo poble respongué  
Ex 24,3 lo poble respongué a una veu: –Tots  los manaments de Déu farem. 4 E Moysès  
Ex 24,4  [*] munt, e XII títols hi mès per  los XII trips. 5 E manà als jóvens dels  
Ex 24,12  daré’t taulas de pedre e la ley e  los manaments que he scrits per ço que’ls 
Ex 24,17  foch cremant sobre lo munt devant  los fills de Yrrael. 18 E intrà Moysès [*] 
Ex 25,9  que jo t’amostraré de fer e  los vaxells en honor d’ell. »E axí fereu  
Ex 25,12  12 e IIII sercles d’or, e posar- los-has en IIII angles de la archa: II  
Ex 25,13  de fust de setim, e cobrir- los-has d’or, 14 e metràs-los per los 
Ex 25,14  -los-has d’or, 14 e metràs- los per los forats qui seran al costat de  
Ex 25,14 -has d’or, 14 e metràs-los per  los forats qui seran al costat de la archa 
Ex 25,26  IIII cercles d’or, e posar- los-has en los IIII cantons de aquella  
Ex 25,26  d’or, e posar-los-has en  los IIII cantons de aquella taula en  
Ex 25,28  del fust de setim e environar- los-has d’or per portar la taula. 29 E  
Ex 25,29  e anaps, en què deven oferir  los sacrificis, de or pur. 30 E posaràs  
Ex 25,33 dels canons, e las pedres ensemps e  los liris, e III semblants anaps a manera  
Ex 25,36  una brancha. 36 E las sperulles e  los canons de aquell seran tots ab martell 
Ex 25,39 39 Tot lo pes del canalobre ab tots  los seus vexells haurà I quintar d’or  
Ex 26,6 E feràs L sercles o anells d’or ab  los quals los vels de las cortines se  
Ex 26,6 sercles o anells d’or ab los quals  los vels de las cortines se puguen ajustar 
Ex 26,11  11 L fermays o botons de matall ab  los quals sían ajustades las bagues, e  
Ex 26,29  hi anells d’or per ço que tinguen  los forrallats las taulas, e cobriràs de  
Ex 26,32  Aquellas seran deurades e hauran  los caps d’or, mas los fondaments d’  
Ex 26,32  e hauran los caps d’or, mas  los fondaments d’argent. 33 [*] seran per 
Ex 26,33  d’argent. 33 [*] seran per  los sercles dintre en què poseràs l’archa 
Ex 26,33 del testimoni, en què lo santuari e  los santuaris seran partits. 34 »E posats  
Ex 26,34  seran partits. 34 »E posats  los sants de nostro Senyor sobre l’archa  
Ex 26,37  aduran hom las tendas, e hauran  los caps d’or e los fonaments de aram.  
Ex 26,37  tendas, e hauran los caps d’or e  los fonaments de aram. 27,Tit Capítol  
Ex 27,3  dels fochs, e feràs tots  los vaxells d’aram; 4 e una grazala de  
Ex 27,5  IIII anells de aram, 5 e posar- los-has sobre la ara de l’altar, e serà 
Ex 27,6  en l’altar, de fust de setim,  los quals cobriràs de launas de aram, 7 e  
Ex 27,7  de launas de aram, 7 e metràs- los per sercles, e seran de la un e de l’ 
Ex 27,10  fonaments de aram, qui hauran  los caps d’argent e lurs entretalladuras. 
Ex 27,11  de C colzos, e XX colonas, e  los fonaments de aram, e los caps d’  
Ex 27,11 colonas, e los fonaments de aram, e  los caps d’argent ab lurs  
Ex 27,19  fondaments de aram. 19 E tots  los vaxells del tabernacle en tots los  
Ex 27,19  los vaxells del tabernacle en tots  los uzos e sirmònies; e feràs de aram los  
Ex 27,19  uzos e sirmònies; e feràs de aram  los forrellats d’ell axí com del palau.  
Ex 28,3 glòria e honor. 3 E parlaràs a tots  los savis de cor e complits de spirit de  
Ex 28,4  servescha a mi. 4 »E aquests seran  los vestits: ressional sobre lo muscle,  
Ex 28,7  II vores en la un ajustades en  los altres costats de las sumitats e que  
Ex 28,9  uniquines e scriuràs en aquellas  los noms dels fills de Yrrael, 10 VI noms  
Ex 28,11  de pedra posa, e entratellar- los-has per los noms dels fills de  
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Ex 28,11 posa, e entratellar-los-has per  los noms dels fills de Yrrael [*]. 12 E  
Ex 28,12  dels fills de Yrrael, e port Aron  los lus noms devant nostro Senyor sobre la 
Ex 28,21  en or per lus órdens. 21 E hauran  los noms dels fills de Yrrael; cade pedra  
Ex 28,21 serà entratellada per XII noms, per  los XII trips. 22 E feràs en lo recional  
Ex 28,24  loch cadenas d’or qui són en  los marges, 25 e ajusteràs lo strem de  
Ex 28,29  un de l’altre. 29 E portarà Aron  los noms dels fills de Yrrael en lo reonal 
Ex 28,38  aquells qui oferran e sacrificaran  los fills de Yrrael en tots sos dons. E  
Ex 28,41  las mans de tots, santificharàs- los per ço que aministren e fassen  
Ex 29,4  e quant hauràs levat lo pare ab  los fills ab aygüe, 5 vestiràs Aron de sos 
Ex 29,9  9 a Aron e a sos fills, e posar- los-has mitres, e seran mos sacerdots en 
Ex 29,14 mas la carn del vadell e lo cuyro e  los fems cremaràs defora totas las  
Ex 29,17  aquell moltó pertiràs en pessas, e  los budells e los peus levats poseràs  
Ex 29,17 pertiràs en pessas, e los budells e  los peus levats poseràs sobre las carns  
Ex 29,20  de Aron e de sos fills, e sobre  los polsos de lurs mans e dels peus drets, 
Ex 29,22  moltó e la coha e lo sèu qui cobre  los budells, e la ret del fetge e II  
Ex 29,24  e de sos fills, e santifichar- los-has, e levaràs-los devant nostro  
Ex 29,24  -los-has, e levaràs- los devant nostro Senyor. 25 E pendràs  
Ex 29,27  e serà ta part. 27 E santificaràs  los pits [*] e’l costat que pertís del  
Ex 29,43  quant parlaré. 43 E allí manaré  los fills de Yrrael e serà santificat l’  
Ex 30,2  quadrat, e II colzos de altesa, e  los corns d’ell iran devant. 3 E vestir- 
Ex 30,3  d’ell com las parts entorn e  los corns. E fer-li-has corona aurèola 
Ex 30,4 corona per cascun costat per ço que  los forrellats sien mesos en ells e l’  
Ex 30,10  [*]. 10 E pregarà Aron sobre  los corns una vegada en l’any, en la  
Ex 30,19  en ell Aron e sos fills las mans e  los peus 20 quant intraran al tabernacle  
Ex 30,30  sos fills untaràs e santificaràs- los per ço que usen a mi de sacerdoci. 31  
Ex 31,7  feristol qui sobre ella és, e tots  los vaxells del tabernacle, 8 e la taula e 
Ex 31,8  e lo canalobre fort bell ab  los ceus vaxells, e l’altar de timiana, 9 
Ex 31,10  sos fills que usen de lur ofici en  los santuaris, 11 oli de unció e timiama  
Ex 31,13  als fills d’Irrael e diràs- los: “Vejau que guardeu vostro dissapte,  
Ex 31,16  en ell farà obre morrà. 16 Guarden  los fills d’Irrael lo dissapte sant e  
Ex 31,17  és perdurable 17 entre mi e  los de Yrrael, e senyal perdurable entre  
Ex 32,2  de la terra de Egipte. 2 E dix- los Aron: –Preneu los anells e los  
Ex 32,2 Egipte. 2 E dix-los Aron: –Preneu  los anells e los orellals d’or de vostres 
Ex 32,2  -los Aron: –Preneu los anells e  los orellals d’or de vostres mullers e de 
Ex 32,2  e de vostras fillas e aportau- los-ma. 3 E féu lo poble ço que ell dix, 
Ex 32,3  poble ço que ell dix, e aportaren  los anells e los orellals a Aron. 4 E  
Ex 32,3  ell dix, e aportaren los anells e  los orellals a Aron. 4 E quant los hach  
Ex 32,4  e los orellals a Aron. 4 E quant  los hach presos, formà-ho a obre de  
Ex 32,4  lo poble: –O Yrrael, aquests són  los teus déus, qui’t traguéran de terra  
Ex 32,12  no sia, per ço que no diguen  los de Egipte que per ço los ne treguist,  
Ex 32,12  no diguen los de Egipte que per ço  los ne treguist, [*] que’ls ociessas en  
Ex 32,12  treguist, [*] que’ls ociessas en  los munts [*]. Posa la tua ira e apaga’t  
Ex 32,25  e havia’l stablit nuu entre  los enamichs; 26 stech a la porta de las  
Ex 32,26  a mi. E ajustaren-sa a ell tots  los fills de Leví. 27 E dix-los: –Açò  
Ex 32,27  tots los fills de Leví. 27 E dix- los: –Açò diu nostro Senyor Déu de Yrrael: 
Ex 32,28  amich e son proÿsme.” 28 E féran  los fills de Leví segons la paraula de  
Ex 32,31  peccat e han fet déu d’or, que tu  los perdons aquest peccat. 32 E si no hu  
Ex 33,6 que sàpies què’t faré. 6 E posaren  los fills de Yrrael lurs ornaments del  
Ex 33,16 per ço que siam glorificats de tots  los pobles de la terra? 17 E dix nostro  
Ex 34,9  tolgues las nostras iniquitats e  los peccats, e que’ns possaeschas. 10 E  
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Ex 34,12 farizeu e aveu. 12 Guarda’t que ab  los stranys stadans de aquella terra jamés 
Ex 34,15  No fasses amistat ni covinensa ab  los hòmens de aquellas regions, e negú no  
Ex 34,24  gents de ta cara e havia axemplats  los teus térmans negú no aguaytarà la tua  
Ex 34,30  paraula de Déu. 30 E vaéran Aron e  los de Yrrael la cara de Moysès cornuda,  
Ex 34,31 s’hi prop. 31 E apellà Aron e tots  los prínceps del poble, e ells anaren-  
Ex 34,32  parlat, 32 venguéran a ell tots  los fills de Yrrael e manà’ls tot ço que  
Ex 35,1  dels fills de Yrrael, dix- los: –Aquestas coses són que ha manades  
Ex 35,22 de la tenda del testimoni [*]. 22 E  los hòmens ab las fembras donaren tot ço  
Ex 35,27 de cabres; de grat ho donaven. 27 E  los prínceps oferían pedras uniquines e  
Ex 35,29  timiama de olor fort suau. 29 Tots  los hòmens e las fembras ab pensa humil  
Ex 35,29  havia manadas per Moysès, e tots  los fills de Yrrael sacrificaren a nostro  
Ex 36,3  a la obre a fer, 3 liurà’ls tots  los dons dels fills de Yrrael. E com ells  
Ex 36,3  la obre, [*] al matí oferiren tots  los vots del poble. 4 Donchs, los mestres, 
Ex 36,4  tots los vots del poble. 4 Donchs,  los mestres, costrets de venir, 5 diguéran 
Ex 36,8  e hy sobrava. 8 E féran tots  los savis de cor, a complir la obre del  
Ex 36,24  dels costats sa termanava en  los angles. 25 [*] aquella part del  
Ex 36,29  Axí ho féu per cascuna part per  los angles, 30 que VIII taulas fossen  
Ex 36,34  e deurà aquells forrellats, e féu  los vazos seus d’argent, e féu los  
Ex 36,34 féu los vazos seus d’argent, e féu  los cercles d’or per ço que pogués metre  
Ex 36,34  d’or per ço que pogués metre  los forrellats, e cobrí’ls de làminas d’ 
Ex 36,36  de fust de setim, e deurà-las ab  los caps e féu los vazos d’elles d’  
Ex 36,36  e deurà-las ab los caps e féu  los vazos d’elles d’argent. 37 E féu  
Ex 37,5 setim, e cobrí’ls d’or, 5 e mès- los als anells qui éran al costat de l’  
Ex 37,16 d’or pur fort bell en què hom ofer  los sacrificis. 17 E féu canalobre d’or  
Ex 37,22  un forrellat. 22 E las sparullas e  los arbres éran de aquell e tot era de or  
Ex 37,27 corona per cascun costat per ço que  los forrellats s’hi matéssan e l’altar  
Ex 38,2  quadrat, e III colzos d’alt, 2 e  los corns axían dels angles; e cobrí’l de 
Ex 38,6  dins rodellas a portar. 6 E féu- los de fust de setim, e cobrí’ls de  
Ex 38,12  X colonas de aram ab lurs vazos, e  los caps de las colonas éran [*] d’  
Ex 38,17 tendas [*] éran de bis retort, 17 e  los vazos de las colonas éran de argent, e 
Ex 38,17  de las colonas éran de argent, e  los caps d’ellas ab lurs entretellaments, 
Ex 38,19  a la intrada, ab basses de aram, e  los caps e las entratelladures éran d’  
Ex 38,20  éran d’argent, 20 e  los forrellats del tabernacle [*] del  
Ex 38,21 foren d’aram engir. 21 Aquests són  los instruments del tabernacle del  
Ex 38,22  Ytamar, fill del sacerdot Aron, 22  los quals Bezelael, fill de Urí, qui fou  
Ex 38,26  C besants d’argent de què hom féu  los vazos del santuari e la entrada a on  
Ex 38,27  la entrada a on penja lo vel. 27 E  los vazos fóran fets de C [*], cascú de un 
Ex 38,28  un besant. 28 E de MDCCLXXV féu  los caps de las colonas e vestí-los de  
Ex 38,28  los caps de las colonas e vestí- los de argent. 29 E foren-hi oferts de  
Ex 38,30  e CCCC sicles, 30 de què hom féu  los vazos a l’intrant del tabernacle del  
Ex 38,30  de aram ab sa grasella ab tots  los vaxells que ab ús d’ells sa tànyan,  
Ex 38,31  que ab ús d’ells sa tànyan, 31 e  los vazos del palau axí entorn com a la  
Ex 38,31  axí entorn com a la intrada, e  los forrellats del tabernacle e del palau  
Ex 39,1  ’s vestís Aron quant aminestrava  los sants, axí com manà nostro Senyor a  
Ex 39,14  XII pedres éran entratellades per  los XII noms dels fills de Yrrael [*]. 15  
Ex 39,16  e atrestants anells d’or, emperò  los anells d’or posaren en la un e en l’ 
Ex 39,17  II cadenetas d’or qui ligaven  los arpions qui parien als angles del  
Ex 39,22  lo cabès texida, 22 e dejús, [*]  los peus, magranas de jacint e de porpre e 
Ex 39,31 e del terrat del testimoni. E féran  los fills de Yrrael tot ço que Déu havia  
Ex 39,32  e lo cobriment e tota la obra, e  los anells e las taulas [*] e los vazos,  
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Ex 39,32  e los anells e las taulas [*] e  los vazos, 33 e la cuberta de pells [*] de 
Ex 39,41 41 e las vestiduras d’ell que úsan  los sacerdots en lo santuari, Aron e sos  
Ex 39,42  Aron e sos fills. 42 E oferiren  los fills de Yrrael axí com havia manat  
Ex 40,9  e untar-n’has lo tabernacle ab  los vaxells per ço que sia santificat, 10  
Ex 40,13  -s’han ab aygüe, 13 e vestir  los has de santas vestiduras per ço que’m 
Ex 40,16  ’l Moysès, e posà las taulas e  los vazos [*], e stablí sas colonas, 17 e  
Ex 40,29  e Aron e sos fills las mans e  los peus 30 quant intraren en lo  
Ex 40,34  es pertia del tabernacle, e anaven  los fills de Yrrael per lurs companyes; 35 
Ex 40,36 die, e lo foch de nit, e vèyan-ho  los pobles per tots lurs statges. ExplAcí  
Lv 1,2  als fills de Yrrael e digues- los: »Home qui oferrà de vosaltres hòstia  
Lv 1,5  vadell devant nostro Senyor,  los fills de Aron sacerdot oferran la sua  
Lv 1,6 la pell del sacrifici [*] trencaran  los membres per pessas, 7 e sotsmetran a  
Lv 1,8 demunt la lenya, 8 e poseran dessús  los membres especejats, ço és a saber, lo  
Lv 1,9  e tot ço qui s’acosta al fetge, 9  los budells e los peus levats ab aygüe, e  
Lv 1,9 s’acosta al fetge, 9 los budells e  los peus levats ab aygüe, e sacrificarà- 
Lv 1,11  d’ell scamparan sobre l’altar  los fills de Aron entorn, 12 e pertiran  
Lv 1,12 fills de Aron entorn, 12 e pertiran  los membres, ço és, lo cap e tot ço qui s’ 
Lv 1,13  lenya en què hom metrà foch, 13 e  los budells e los peus levaran ab aygüe, e 
Lv 1,13  hom metrà foch, 13 e los budells e  los peus levaran ab aygüe, e lo sacerdot  
Lv 3,2  en la intrada del tabernacle, e  los fills de Aron, sacerdots, scampen la  
Lv 3,4 lo grex qui dins ell és 4 e abdosos  los ronyons e en los lombles e en totas  
Lv 3,4 ell és 4 e abdosos los ronyons e en  los lombles e en totas las parts de dins,  
Lv 3,8  del tabernacle del testimoni, e  los fills de Aron scampen la sanch sobre  
Lv 3,10  complida endret de l’os, 10 ab  los ronyons e ab lo grex qui cobre lo  
Lv 3,10 qui cobre lo ventre, e encare sobre  los lombles e sobre los ronyons, e tot lo  
Lv 3,10  e encare sobre los lombles e sobre  los ronyons, e tot lo grex de dins 11  
Lv 3,11  e tot lo grex de dins 11 pendran  los sacerdots e posar-l’han sobre lo  
Lv 3,13  del tabernacle del testimoni, e  los fills de Aron scampen la sanch sobre  
Lv 3,14  qui cobre lo ventre e tocha tots  los membres vidals, 15 e los II lombles ab 
Lv 3,15 tocha tots los membres vidals, 15 e  los II lombles ab lo fetge, qui és sobre  
Lv 3,17  dret en las generacions, en tots  los vostros habitacles. Ne grex ne sanch  
Lv 3,17  del pits e aquell en què pengen  los lombles oferreu sobre l’altar. 4,Tit  
Lv 4,2  ignorància de sacrifici e de tots  los manaments que lo Senyor ha manat que  
Lv 4,8  lo peccat, axí aquell qui és sobre  los membres vidals com tot aquell qui és  
Lv 4,11  pell e totas carns ab lo cap e ab  los peus e ab los budells [*], 12 e ab tot 
Lv 4,11  carns ab lo cap e ab los peus e ab  los budells [*], 12 e ab tot lo romanent  
Lv 4,15 la porta del tabernacle, 15 e posen  los vells d’Irrael las mans sobre lo cap  
Lv 4,18  18 e de aquella matexa pos en  los corns de l’altar qui és devant nostro 
Lv 4,20  féu del primer; e preguen per ells  los sacerdots, e Déu serà perdonador. 21  
Lv 4,24 solen degollar devant nostro Senyor  los holocausts, car per 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 ceu dit e toch-ne  los corns del altar de l’holocaust, e lo  
Lv 4,33  en lo loch on solen degollar  los holocausts del sacrifici. 34 E prenga  
Lv 4,34  de la sanch en lo ceu dit e tinya  los corns de l’altar dels holocausts, e  
Lv 6,3  en las quals coses solen peccar  los hòmens, 4 totas coses pensades reta, 5 
Lv 6,14  e dels presents que deven ofarir  los fills de Aron devant lo Senyor Déu e  
Lv 6,18 per peccat o per colpa. 18 Solament  los mascles dels fills de Aron menjaran  
Lv 6,25  peccat. »En lo loch on se oféran  los holocausts degollaràs devant Déu, sant 
Lv 6,29  e puxs levat ab aygüe. 29 »Tots  los mascles del linatge sacerdotal mengen  
Lv 7,4  cobre las entràmanes 4 e abdosos  los ronyons, e lo sèu demunt ells, e la  
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Lv 7,6  nostro Senyor per la colpa. 6 Tots  los mascles de linatge de prevere en lo  
Lv 7,10  o sia secha menys de res, a tots  los fills d’Irrael sia depertit per agual 
Lv 7,26  poble. 26 »E de la sanch de tots  los animals no menjareu en menjar, axí d’ 
Lv 7,33  33 que ofíran la sanch e lo sèu; e  los fills de Aron hauran en la lur part la 
Lv 8,13  e untà’l e consegrà’l. 13 E com  los fills d’ell foren oferts, vestí’ls  
Lv 8,15  Moysès e banyà-hi son dit e tený  los corns de l’altar entorn. E com l’  
Lv 8,15  santifichat schampà la sanch en  los fonaments de aquell. 16 E lo sèu qui  
Lv 8,16 entràmanes e sobre lo fetge e sobre  los ronyons [*] pres Moysès e perfumà la  
Lv 8,21  en lo foch, 21 levats primerament  los budells e los peus, e lo ariet tot  
Lv 8,21 21 levats primerament los budells e  los peus, e lo ariet tot ensès sobre l’  
Lv 8,23 polzo de la dreta e semblantment en  los peus. 24 E oferí atrecí [*] Aron: e  
Lv 8,25  e la coha e tot lo grex qui cobre  los budells [*] e los ronyons abdosos e  
Lv 8,25 lo grex qui cobre los budells [*] e  los ronyons abdosos e los lombles pres, e  
Lv 8,25 budells [*] e los ronyons abdosos e  los lombles pres, e la cama dreta. 26 E  
Lv 8,30  e gità-la sobre Aron e sobre  los vestiments de aquell e sobre sos fills 
Lv 8,31  aquell e menjau-las aquí, e  los pans de la consegració menjau, los  
Lv 8,31  los pans de la consegració menjau,  los quals són en lo canastell, axí com  
Lv 8,31  lo Senyor dient: “Aron e sos fills  los menjaran.” 32 E ço que romandrà de las 
Lv 9,1  apellà Moysès Aron e sos fills e  los fills de sos fills e tots los majors  
Lv 9,1  e los fills de sos fills e tots  los majors nats d’Irrael, e dix a Aron: 2 
Lv 9,10  fonament de aquell. 10 E lo sèu e  los ronyons e la part del fetge que són  
Lv 9,14 -ho ab foch, 14 levats primerament  los budells e los peus ab aygüe. 15 E  
Lv 9,14 14 levats primerament los budells e  los peus ab aygüe. 15 E oferí-ho per lo  
Lv 9,19 sèu del bou e la coha de l’ariet e  los ronyons ab lo sèu e la ratella del  
Lv 9,20  ratella del fetge 20 posaren sobre  los pits; e com foren cremats en l’altar  
Lv 9,21  cremats en l’altar lo sèu 21 ab  los pits d’aquells e las cames dretas,  
Lv 9,22  complits las ofertas per peccat e  los holocausts pacificables, devallà, 23 e 
Lv 10,4  devant del santuari, e portau- los fora de las albergades. 5 E mantinent  
Lv 10,5  ells intraren e prengueren- los axí com gèyan, vestits ab gonellas de  
Lv 10,5  ab gonellas de li, e gitaren- los defora axí com los fou manat. 6 E  
Lv 10,5  li, e gitaren-los defora axí com  los fou manat. 6 E parlà Moysès a Aron e a 
Lv 10,6  e a Ytamar, fills d’ell, e dix- los: –Vosaltres no tondreu vostros caps ni 
Lv 10,6 la coŀlecció no ischa indignació. E  los vostros frares e totas las cases de  
Lv 10,11 ensenyareu als fills d’Yrrael tots  los meus furs que ha parlats Déu a ells  
Lv 10,12  a Aron e a Eletzar e a Ytamar [*],  los quals éran romazos: –Preneu lo  
Lv 10,19  del sacrifici vuy si plau devant  los ulls de Déu. 20 E com ho oyí Moysès,  
Lv 11,2  ço que sia vostro Déu. Aquests són  los animals que menjareu de tots los  
Lv 11,2  los animals que menjareu de tots  los animals de la terra: 3 tot aquell qui  
Lv 11,11  11 [*] las lurs carns no mengeu e  los lurs morts no toqueu. 12 Aquells qui  
Lv 11,25  port de aquellas mortas, levarà  los vestiments ceus e serà no nèdeu entrò  
Lv 11,27  E qui irà sobre ses palmes de tots  los animals que van ab IIII peus, serà  
Lv 11,34 de assò deu ésser trenchat. 34 Tots  los menjars que menjareu, si serà gitada  
Lv 11,34  cose que beureu gequida de tots  los vaxells serà inmunde. 35 E qualque  
Lv 12,2  serà no nèdea per VII dies, entorn  los dies del departiment de las mèstrues;  
Lv 12,4 lo santuari entrò que sían complits  los dies de la purgació. 5 »E si infanterà 
Lv 12,6  6 »E com seran complits  los dies de la sua purifichació, per fill  
Lv 13,3 com veurà la lebrozia en la conna o  los pèls blanchs mudats, aquella color és  
Lv 13,10  en la conna serà color blancha e  los cabells mudats lur color e aquella  
Lv 13,15  per inmunde e serà comptat entre  los no nèdeus, car com la lebrozia se  
Lv 13,20  e guardarà la carn altre vegade, e  los pèls si són tornats en blanchor, e si  
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Lv 13,26 del cuyro, lebrozia és [*]; 26 e si  los pèls no seran blanchs ni la plaga no  
Lv 13,31  plaga alsada agual de la conna, e  los cabells negres, tenga aquell per VII  
Lv 13,32  e si veurà que no sia sclatada e  los cabells seran en lur color e lo loch  
Lv 13,36  [*] 36 [*] la plaga uberta e [*]  los cabells mudats, apertament jutgerà ell 
Lv 13,37  37 e si la plaga starà plana e  los cabells negres, porà hom conèxer que  
Lv 13,40 és munde. 40 »Hom a qui cauhen  los cabells del cap e és calbo, munde és.  
Lv 14,4  que ofira per si II perdals vius  los quals són lícits de menjar, e fust de  
Lv 14,8 levarà la vestimenta, raurà’s tots  los pèls del cos e lau-se en aygüe, e  
Lv 14,9  rague’s lo cap e la barba [*] e  los pèls del cos, e lau-se altre vegada  
Lv 14,24  e lo sister de l’oli, e levar- los-ha ensemps, 25 e degollarà l’anyell 
Lv 15,21  21 e lo loch on dormirà o ciurà en  los dies del seu depertiment serà  
Lv 15,24  no nèdeu per VII dies, e en tots  los lochs on ell dormirà ensutzerà. 25  
Lv 16,1  a Moysès aprés la mort de abdosos  los fills de Aron com oferiren lo foch  
Lv 16,7 si e per la casa sua. 7 E ferà star  los II cabrits devant Déu a la porta del  
Lv 16,18 e del cabrit e gitarà aquella sobre  los corns de aquell entorn, 19 e git-ne  
Lv 16,21  e totas las colpes e encara tots  los peccats de aquells. E com haurà feta  
Lv 16,27  foch, axí las pells com la carn e  los fems ensemps. 28 E qualquequal cremarà 
Lv 16,34  e per ço que pregueu per  los fills d’Irrael e per tots los peccats 
Lv 16,34  per los fills d’Irrael e per tots  los peccats de aquells una vegada en l’  
Lv 17,2  a Aron e a sos fills e a tots  los fills d’Irrael e digues-los:  
Lv 17,2 tots los fills d’Irrael e digues- los: Aquesta és la paraula que manà Déu  
Lv 17,5  açò deven oferir sacrificis e dons  los sacerdots dels fills d’Irrael, los  
Lv 17,5 los sacerdots dels fills d’Irrael,  los quals ociuran en lo camp per ço que  
Lv 17,6 pacificables al Senyor, 6 e scampen  los sacerdots la sanch sobre l’altar de  
Lv 17,12  no mengerà sanch, ni encara  los stranys qui palegrinegen entre  
Lv 17,15  entrò al vespre. E aquesta orde  los ferà mundes, 16 car si no leverà la  
Lv 18,4  ni en lurs costums no aneu. 4 Feu  los meus judicis e servau los meus  
Lv 18,4  4 Feu los meus judicis e servau  los meus manaments, e anau en aquells. Yo  
Lv 18,5  vostro. 5 »Guardau las mias ligs e  los meus judicis que fan l’hom viure en  
Lv 18,25 devant lo vostro sguardament, 25 en  los quals és ensutzada la terra, los quals 
Lv 18,25 en los quals és ensutzada la terra,  los quals jo visitaré ab ma ira, per ço  
Lv 18,25 visitaré ab ma ira, per ço que rase  los habitadors ceus. 26 »Guardau los meus  
Lv 18,26  los habitadors ceus. 26 »Guardau  los meus furs e mos juýs, e no fassau  
Lv 18,27 abominacions [*], 27 [*] que faéran  los habitadors de la terra que foren  
Lv 18,30  del mig del ceu poble. 30 »Guardau  los meus manaments e no fassau ço que  
Lv 19,9  no culliràs per ço que’n cúllan  los pobres, 10 ni en la vinya tua no  
Lv 19,24 aquells. 24 Entrò al quart any tots  los fruyts d’aquells santifichareu  
Lv 19,25  25 e en l’any quint menjareu  los fruyts ajustats que porteran. Jo sóm  
Lv 19,37  terra de Egipte. 37 »Guardau tots  los meus manaments e tots los universos  
Lv 19,37  tots los meus manaments e tots  los universos juýs e feu aquells. Jo sóm  
Lv 20,5  fornicassen ab Moloch, e tolré- los d’enmig del meu poble. 6 »E la ànima  
Lv 20,8 sant, Senyor Déu vostro. 8 »Guardau  los meus manaments e feu aquells, car jo  
Lv 20,22  fills. 22 »Guardau las mias ligs e  los meus juýs e feu aquells per ço que no  
Lv 20,23  e habitar. 23 No vullau anar en  los furs de las nacions las quals jo  
Lv 20,23  coses faeren ells, per què jo  los he en oy. 24 Jo parle a vosaltres que  
Lv 20,24  qui he depertits vosaltres de tots  los altres pobles; 25 donchs, vosaltres  
Lv 20,26  he depertits a vosaltres de tots  los pobles per ço que fósseu meus. 27 »Hom 
Lv 21,1  »Lo sacerdot no sia ensutzat en  los morts de sos ciutadans en lur vizitar, 
Lv 21,2 ciutadans en lur vizitar, 2 sinó en  los cosins e en propis, ço és, sobre pare  
Lv 21,8  al Senyor Déu ceu 8 e ofer  los pans de proposició. Siau, donchs,  
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Lv 21,17  qui haurà màcula, no ofira  los pans al ceu Déu, 18 ni no s’acost al  
Lv 21,24  a Aron e a sos fills e a tots  los fills d’Irrael, axí com li fou manat. 
Lv 22,3  que són concegrades e que oferiren  los fills de Yrrael al Senyor al qual sia  
Lv 22,9  Jo sóm lo Senyor Déu. 9 »Guardau  los meus manaments per ço que no siau  
Lv 22,18  sos fills, e diràs a ells e a tots  los fills de Yrrael: »Hom de la casa d’  
Lv 22,23  las orellas e la coha, mas a pagar  los vots no podeu fer. 24 Ab negun animal  
Lv 23,18  del Senyor. 18 E oferreu ab  los pans VII anyells sens màcula de I any, 
Lv 23,20 E com alcerà aquells lo sacerdot ab  los pans de las promícies devant Déu,  
Lv 23,34  als fills d’Irrael e digues- los que en lo XVèn die de aquest mes cetè  
Lv 23,38  38 salvant lo dissapte del Senyor,  los dons vostros e las ofertas per vot e  
Lv 23,39  setè, com vosaltres ajustareu tots  los fruyts de la vostre terra, festivareu  
Lv 23,43  que jo fiu habitar en tabernacles  los fills d’Irrael com treguí a ells de  
Lv 24,10  egipcià, per barallar-se entre  los fills d’Irrael, e barallà’s en las  
Lv 24,23  defora e alepidaren-lo. E féran  los fills d’Irrael axí com nostro Senyor  
Lv 25,5  VIIèn any [*]; 5 [*] no sechs, ne  los reÿms de las tuas promícias no cullas  
Lv 25,10 e apellar-l’heu Remissió de tots  los habitadors de tota la terra, car  
Lv 25,11  ni segareu, car de grat germeneran  los camps, ne no cullau las promíssias de  
Lv 25,18  sóm lo Senyor Déu vostre. 18 »Feu  los meus manaments e guardau los meus juýs 
Lv 25,18  »Feu los meus manaments e guardau  los meus juýs e compliu aquells, per ço  
Lv 25,33 las ciutats són lurs haretats entre  los fills d’Irrael. 34 Per la qual cose  
Lv 25,34 d’Irrael. 34 Per la qual cose sots  los pobles d’aquells no’s vènan, car  
Lv 25,46  aprés d’ells vendran, e poceyr- los-heu empertostemps. E los frares  
Lv 25,46 poceyr-los-heu empertostemps. E  los frares vostres dels fills d’Irrael no 
Lv 25,50  no’s pot rembre, 50 sían comptats  los anys del temps de la sua venda entrò a 
Lv 25,52  més que no costà, sían comptats  los anys que haurà més servit tro a l’any 
Lv 25,53  servit; 53 emperò si haurà servits  los anys, guarde’t que devant tu no sia  
Lv 25,55  infants. 55 »Car mos servents són  los fills de Yrrael, los quals jo aduguí  
Lv 25,55  servents són los fills de Yrrael,  los quals jo aduguí de la terra de Egipte  
Lv 26,3  santuari. Jo sóm lo Senyor. 3 »Si  los meus manaments guardau e fareu  
Lv 26,4  e la terra derà son germinament, e  los arbres seran complits de fruyts; 5 e  
Lv 26,5  serà cuberta de sament, e menjareu  los vostros pans en sadollament, e menys  
Lv 26,6  malas bísties e coltell no passarà  los vostros térmens. 7 E encalsareu  
Lv 26,14 vosaltres no oyreu ni no fareu tots  los meus manaments, 15 ni si menyspresau  
Lv 26,15 ni si menyspresau las mias ligs, ne  los meus juýs avorrireu e que no fassau ço 
Lv 26,16 en torbament, en ardor que scureyrà  los vostros ulls e consumarà las vostres  
Lv 26,20  E vostre terra no derà son blat ni  los arbres lur fruyt. 21 »E si anau ab mi  
Lv 26,24  e feriré-us per VII vegades per  los vostros peccats, 25 e aduré sobre  
Lv 26,26 que X fembras seran en I forn coent  los pans e retran aquells a pes, e  
Lv 26,34  34 »E adonchs plaurà a la terra  los ceus dissaptes e tots los dies de la  
Lv 26,34  la terra los ceus dissaptes e tots  los dies de la sua solitut, car vosaltres  
Lv 26,35  la terra dels hosts; e reposerà en  los dissaptes de la sua solitut per ço com 
Lv 26,36  vosaltres romandran daré pahor en  los lurs cors en las regions de lurs  
Lv 26,38  38 e perireu entre las gents, e  los stranys de la terra vos consumeran. 39 
Lv 26,39  de vostros enamichs, neguex per  los peccats de lurs pares e per los lurs  
Lv 26,39 per los peccats de lurs pares e per  los lurs seran aflegits, 40 entrò que  
Lv 26,43 fou lexade per ells complauran a si  los dissaptes ceus, e soferrà soledat per  
Lv 26,43  peccats per ço car haguéran en oy  los meus juýs e menyspresaren las mias  
Lv 26,45  Yo sóm lo Senyor Déu. Aquests són  los manaments e los juýs e las ligs las  
Lv 26,45  Déu. Aquests són los manaments e  los juýs e las ligs las quals donà nostro  
Lv 26,45  donà nostro Senyor Déu entre si e  los fills d’Irrael en lo munt de Sinaý  
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Lv 27,18 tornerà lo prevera la moneda segons  los romanents dels anys qui són romazos  
Lv 27,21  no’l porà rembre 21 com vendran  los dies de l’any jubileu, car  
Lv 27,23  23 compterà lo sacerdot segons  los anys per nombrar entrò al jubileu, e  
Lv 27,34  e no’s deu rembre. 34 Aquests són  los manaments que manà nostro Senyor per  
Lv Expl  de la qui és apellat Levítich, e  los jueus lo apéllan Vayacrè.  
Ex 6,12 respòs Moysès devant nostro Senyor:  –Los fills d’Irrael no m’oen. ¿Com ma  
Ex 6,14  de las casas de lurs companyes.  Los fills de Rubèn qui foren los primers  
Ex 6,17  los anys de Leví foren CXXXVII. 17  Los fills de Gerson: Jobení e Semehí per  
Ex 6,18  e Semehí per lurs perentius. 18  Los fills de Cahat: Ameran e Ysuar e Efron 
Ex 6,19  de Cahat foren CXXXIII anys. 19  Los fills de Merarí foren: Moch e Mozí.  
Ex 15,4  e lo seu nom és Totpoderós. 4  Los carros de Farahó e la sua host gità  
Ex 15,5  -se aginollats en la mar Roja. 5  Los abís los han cuberts e avellaren en  
Lv 8,27 ensemps liurà a Aron e a sos fills.  Los quals com ho haguéssan alsat devant  
Lv 27,26  Sia pesat lo cicle a XX malles. 26  »Los primers nats que pertanyen al Senyor  
Ex 1,11  ells mestres de obres per ço que  ·ls turmentassen de càrrechs, e  
Ex 3,7  crit per la duresa de aquells qui  ·ls mètan en obres, 8 e [*] devall per ço  
Ex 3,8 en obres, 8 e [*] devall per ço que  ·ls desliure de las mans dels egipcians e  
Ex 3,8  de las mans dels egipcians e  ·ls amèn en terra bona e spayosa, en terra 
Ex 3,13  si’m diuhen: “Quin nom ha?”, què  ·ls diré? 14 E dix Déu a Moysès: –Jo [*]  
Ex 5,5  e quant més irà més crexerà, si no  ·ls feu maltraura. 6 E manà aquell die a  
Ex 5,8  fèyan posareu sobre ells, e no  ·ls na aminvareu res, car vegaven e per ço 
Ex 5,16  nós, servents teus? 16 Vet que no  ·ls dóna hom palla e no podem fer tantas  
Ex 6,4 ells; 4 e fiu ab ells covinensa que  ·ls donàs la terra de Canahan, terra de  
Ex 7,13  fou endureÿt lo cor de Farahó e no  ·ls oyí, axí com havia manat nostro Senyor 
Ex 8,2  poble que’m sacrifich. 2 E si no  ·ls vols lexar, jo faré tots los teus  
Ex 8,15 los era rapòs; agreujà son cor e no  ·ls oyí, axí com nostro Senyor havia  
Ex 8,19  fou endureÿt lo cor de Farahó e no  ·ls oyí, axí com nostro Senyor havia  
Ex 9,12 nostro Senyor lo cor de Farahó e no  ·ls oý [*]. 13 E parlà nostro Senyor a  
Ex 10,4  4 E si hy contrastes e no  ·ls vols lexar anar, jo amanaré demà  
Ex 10,6  die de vuy.” E girà’s Farahó e no  ·ls escoltà. E venguéran las lagostes  
Ex 10,27  Senyor lo cor de Farahó, e no  ·ls volch lexar anar. 28 E dix-li  
Ex 12,39  pans alizos sots la cendra, car no  ·ls podien fer levats, car los egipcians  
Ex 13,22  capdell de la lur via. 22 E may no  ·ls fallí la columpna de núvol de die, e  
Ex 14,13  de Egipte qui ara veheu jamés no  ·ls veureu negun temps, 14 car nostro  
Ex 14,23  a l’altre. 23 E los egipcians qui  ·ls encalsaven entraren aprés ells, [*]  
Ex 15,7 enamichs. Trematist la tua ira qui  ·ls deguastà axí com rostoll, 8 e las  
Ex 15,17  [*]. 17 Tu los amanaràs dintre i  ·ls plantaràs al munt de la tua haretat,  
Ex 16,4 Ischa lo poble e culla cascú ço que  ·ls abast a I die, per ço que’ls asaig si 
Ex 16,4  que’ls abast a I die, per ço que  ·ls asaig si han la mia lig o no, 5 e al  
Ex 16,32  per ço que conègan lo pa que jo  ·ls nodrí al desert quant fos trets de  
Ex 18,16  demana sentència de Déu, 16 e si  ·ls sdevé neguna contesa, vénan a mi qui  
Ex 18,16  a mi qui jutge entre ells e que  ·ls mostre los menaments de Déu e las suas 
Ex 19,22  sían santificats per ço que no  ·ls fira. 23 E dix Moysès a nostro Senyor: 
Ex 19,24  Senyor, per ço que per ventura no  ·ls ocia. 25 E devallà Moysès al poble e  
Ex 21,1 XXVI 1 »Aquests són los judicis que  ·ls poseràs: 2 »Si compres servent hebreu, 
Ex 22,23  noureu a vídua ni a pobill; 23 si  ·ls nefrau, crideran a mi e jo oyré lur  
Ex 23,13  per lo nom dels déus stranys ni no  ·ls oireu de vostra bocha. 14 »III vegades 
Ex 24,12  manaments que he scrits per ço que  ·ls ensenys als fills de Yrrael. 13 E  
Ex 25,15  tostemps als cercles e jamés no  ·ls na trauran. 16 [*] 17 »[*] e tendrà de 
Ex 29,46  jo sóm lo Senyor Déu d’ells qui  ·ls treguí de terra de Egipte per ço que  
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Ex 30,5 aquells forrellats de satim feràs e  ·ls deureràs. 6 E poseràs l’altar quantre 
Ex 32,8 sa són pertits de la carrera que tu  ·ls mostrist, e han fet un vadell d’or  
Ex 32,10  sa irescha quantre ells e que  ·ls destroescha, e faré a tu en gran gent. 
Ex 32,12 que per ço los ne treguist, [*] que  ·ls ociessas en los munts [*]. Posa la tua 
Lv 21,6  d’ell, e lo perfum del Senyor e  ·ls pans de lur Déu ofiren, e per amor d’ 
Lv 26,44  no’ls gitaré de tot en tot ni no  ·ls menyspresaré axí que de tot sían  
Lv 27,26 que pertanyen al Senyor Déu negú no  ·ls pot santifichar ni prometre, sia bou  
Lv 8,24  l’ariet qui havia degollat e tocà  ’l[s] en l’estrem de la orella dreta e lo 
Ex 1,16  Sephorà e l’altre Suà– 16 e manà  ’ls: –Quant vosaltres levareu los hebreus  
Ex 2,25  los fills de Yrrael e desliurà  ’ls. 3,Tit Capítol quart 1 E Moysès paxia  
Ex 4,20  sa muller e sos fills, e posà  ’ls sobre I aze e tornà-sse’n en  
Ex 12,33 e treyeu-los de Egipte. E cuytava  ’ls que isqués lo poble de la terra yvàs,  
Ex 12,36  e moltas vestidures, 36 e donà  ’ls nostro Senyor gràcia devant los  
Ex 13,17  Farahó hach lexat lo poble, amanà  ’ls Moysès de la terra dels filisteus qui  
Ex 13,18 s’entornàs en Egipte; 18 mas amanà  ’ls entorn per la via del dessert qui és  
Ex 13,21  la solea. 21 E nostro Senyor anave  ’ls devant a mostrar la via, de die en  
Ex 14,30  e a la sinestra. 30 E desliurà  ’ls nostro Senyor de la mà dels egipcians  
Ex 15,12  12 Has stesa ta mà e la terra ha  ’ls deguastats. 13 Tu fores cap nostre e  
Ex 18,25  nobles de tot Yrrael, e stablí  ’ls prínceps del poble, los uns de XXX, e  
Ex 19,7  majors del poble per edat, e sponé  ’ls totas las paraules que havia manat  
Ex 19,23  conjurist e has manat e dit: “Posa  ’ls-ma entorn lo munt e santificha’ls.” 
Ex 19,23  -ma entorn lo munt e santificha  ’ls.” 24 E dix-li nostro Senyor: –Vé e  
Ex 19,25  E devallà Moysès al poble e comptà  ’ls-ho tot. 20,Tit Capítol XXV 1 E parlà 
Ex 21,6  no n’axirà franch 6 e oferrà  ’ls son senyor a Déu, e ajustar-l’ha a  
Ex 32,24  de terra de Egipte”; 24 e jo diguí  ’ls: “Qual de vosaltres ha or?” E  
Ex 34,32 ell tots los fills de Yrrael e manà  ’ls tot ço que havia oÿt de nostro Senyor  
Ex 36,3  ofert a la obre a fer, 3 liurà  ’ls tots los dons dels fills de Yrrael. E  
Ex 36,34  metre los forrellats, e cobrí  ’ls de làminas d’or. 35 E féu vela de  
Ex 37,4  E féu forrellats de setim, e cobrí  ’ls d’or, 5 e mès-los als anells qui  
Ex 37,28  féu del fust de setim, e cobrí  ’ls de launes d’or. 29 E féu oli de  
Ex 38,3 ’l de launas de aram. 3 E aparellà  ’ls en lurs uzos diversos vaxells de aram, 
Ex 38,6 féu-los de fust de setim, e cobrí  ’ls de launas de aram, 7 e manà’ls als  
Ex 38,7  ’ls de launas de aram, 7 e manà  ’ls als sercles qui parien al costat de l’ 
Ex 39,19  als anells fortment, e ligave  ’ls una saveneta de jacint per ço que no  
Ex 39,43 que tota la obra era acabada, beneý  ’ls. 40,Tit Capítol XXXXVI 1 E parlà  
Lv 8,13  fills d’ell foren oferts, vestí  ’ls de gonellas de li e sený a ells  
Lv 9,22  las mans devant lo poble e beneý  ’ls. E com hach axí complits las ofertas  
Lv 26,44  com seran en terra stranya, jo no  ’ls gitaré de tot en tot ni no’ls  
Ex 30,34  gàlbano de bona odor e encens fort  luent, tot serà de agual pes, 35 e feràs  
Lv 13,4  serà depertit. 4 »Mas si serà  luent e blancha la plaga en la conna e la  
Lv 14,56  e en rotura de carn e de màcula  luent e de diverses colors de aquellas 57  
Lv 24,2  a tu oli de olives molt pur e  luent a ops de inluminar las lànties 3 qui 
Lv 24,7 E sobre aquells poseràs encens molt  luent per ço que sia pa en remebrament de  
Ex 30,7  olga al matí, quant adoberà las  luernas 8 e quant las haurà ensesas al  
Ex 37,23  e tot era de or pur. 23 [*] VII  luernas [*] d’or fort pur. 24 E pesava I  
Ex 39,36  pans [*], 36 e ab canalobres e ab  luernas e lurs obres ab oli, 37 e altar d’ 
Ex 40,4 ella [*]. Lo canalobre starà ab sas  luernas. 5 E l’altar d’or ab què’s  
Ex 40,23  taula, ves migdie, 23 e alongà ses  luernas per orde [*]. 24 [*] 25 [*] sobre  
Lv 11,30  e dragó e sergantana e cameleon e  luert e cocodilus; 31 tots aquests són no  
Ex 25,37  crazolas sobre lo canalobre perquè  luèscan e poseràs aquellas per quantrari.  
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Ex 10,23 on staven los fills d’Irrael havia  lum. 24 E apellà Farahó Moysès e Aron e  
Ex 14,20  las albergades d’Irrael, e era la  lum scura e inluminava la nit axí que no  
Ex 35,8  [*], e fust de setim 8 e oli a las  lumenàries e per ço que’n fassa ungüent e 
Ex 35,14  i pans [*], 14 e canalobre e las  lumenàries [*], e oli a cremar, 15 e l’  
Ex 35,28  28 e coses bé olents e oli a las  lumenàries e aparellar ungüent per fer  
Ex 2,4 [*] riba del flum. 4 E sa sor stava  luny e pensave’s aquesta cose. 5 E  
Ex 8,28  Déu vostro [*]; mas que no aneu  luny. Pregau per mi. 29 Dix Moysès: –Quant 
Ex 20,18  fumava, e spaordits stiguéran de  luny. 19 E diguéran a Moysès: –Parla tu a  
Ex 20,21 e no peccàsseu. 21 E stech lo poble  luny, e Moysès acostà’s en la calija on  
Ex 24,1  e LXX dels encians, e adorareu de  luny. 2 E sol Moysès muntà a Déu, e  
Ex 24,11  cel com és cerè 11 sobre ells, qui  luny s’éran partits dels fills de Yrrael, 
Ex 33,7 Horep. 7 E Moysès stès la sua tenda  luny, fora las albergades, e apellà lo seu 
Lv 11,23  si no aquestas que havem ditas,  lunyades sían de vosaltres. 24 »E qui  
Ex 1,14  -los 14 e aduyen en amargor  lur vida per obres dures de brach e de  
Ex 2,16  e volían abeurar lo bestiar de  lur pare. 17 E sobrevinguéran los pastors  
Ex 2,17  e defès las massipas e abeurà  lur bestiar. 18 E quant foren devant [*]  
Ex 2,18  18 E quant foren devant [*]  lur pare dix-los: –Per què sou vengudas  
Ex 2,23  per las obras, e cridaren. E  lur crit pujà a nostro Senyor. 24 E oyí lo 
Ex 3,9  de Yrrael és vengut a mi, e viu  lur aflicció per què són opremuts dels  
Ex 4,31 fills d’Irrael e que havia guardat  lur aflicció, e dins aoraven. 5,Tit  
Ex 5,9 Opremeu-los a obrar, e cumplen la  lur obre per ço que no enténgan en  
Ex 6,1  lexaré e en mà fort los gitaré de  lur terra. 2 E parlà nostro Senyor a  
Ex 6,4 donàs la terra de Canahan, terra de  lur palegrinació en què foren ells  
Ex 6,16 són los noms dels fills de Leví per  lur perentiu: Gerson e Cahat e Merarí. E  
Ex 7,22  los encantadors dels egipcians ab  lur encantament, e fou endureÿt lo cor de  
Ex 8,7  féran-ho axí los encantadors per  lur encantament, e amanaren granotas sobre 
Ex 8,18  volguéran-ho fer axí ab  lur encantament, que fóssan moscallons, e  
Ex 10,7  que sacrifiquen al Senyor Déu  lur. ¿No veus que parex Egipte? 8 E  
Ex 13,21  foch, per ço que fos capdell de la  lur via. 22 E may no’ls fallí la columpna 
Ex 22,9  enganaran, al doble ho smaneran a  lur proÿsme. 10 »E si algú comana a son  
Ex 22,23 ·ls nefrau, crideran a mi e jo oyré  lur crit, 24 e la mia fortsa desdenyar-  
Ex 28,10  e VI en altre, segons l’orde de  lur nativitat. 11 Per obra entratellada e  
Ex 29,45  enmig dels fills de Yrrael e saré  lur Déu, 46 e sebran que jo sóm lo Senyor  
Ex 30,21  Ley perdurable serà a ells e a la  lur sament per successions. 22 E parlà  
Ex 31,10  de Aron e sos fills que usen de  lur ofici en los santuaris, 11 oli de  
Ex 40,13  per ço que’m servèschan e la  lur unció profit en lur sacerdoci  
Ex 40,13 servèschan e la lur unció profit en  lur sacerdoci perdurable. 14 E féu Moysès  
Lv 3,1  degolladura de pacifichament serà  lur do, axí com de bous, aquell que  
Lv 3,6  o en odor suau al Senyor. 6 »E si  lur oferta serà de ovellas e la  
Lv 3,8  8 posen la mà sobre lo cap de  lur sacrifici, e puxs degoll-lo devant  
Lv 3,12  Senyor. 12 »E si serà cabra la  lur oferta e oferran aquella a nostro  
Lv 7,33  e los fills de Aron hauran en la  lur part la cama dreta. 34 E lo pits de la 
Lv 11,39  lísits a vosaltres a menjar, qui  lur mort tocharà serà inmunde entrò al  
Lv 13,10  color blancha e los cabells mudats  lur color e aquella carn serà viva, 11 per 
Lv 13,32 sia sclatada e los cabells seran en  lur color e lo loch de la plaga agual ab  
Lv 14,37 aquella la plaga verda o vermella e  lur vizió dejús la paret, 38 axirà lo  
Lv 15,33 fembra, 33 e de aquellas qui han de  lur temps e que soferen flux de sanch, e  
Lv 18,17  no prengues per ço que revelas la  lur vergonya, car carn són de aquells, e  
Lv 20,12  fan de gran iniquitat, e la sanch  lur sia sobre ells. 13 »Qui dormirà ab  
Lv 20,13  serà concent, muyren de mort e la  lur sanch sia sobre ells. 14 »Qui pendrà  
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Lv 20,16  de bèstie, abdosos muyren, e la  lur sanch sia sobre ells. 17 »Qui pendrà  
Lv 20,17  sa germana descobrí, e porteran la  lur iniquitat. 18 »Qui jaurà ab fembra qui 
Lv 20,18  com li ix, muyren abdosos enmig de  lur poble. 19 »E no descobriràs las  
Lv 20,19  descobrirà, e abdosos porteran la  lur iniquitat. 20 »Qui jaurà ab la muller  
Lv 20,20  son parentat, abdosos porteran la  lur iniquitat e morran menys de infants.  
Lv 21,1  en los morts de sos ciutadans en  lur vizitar, 2 sinó en los cosins e en  
Lv 21,6  tallements, 6 car sants seran a  lur Déu e no ensutzen lo nom d’ell, e lo  
Lv 21,6  lo perfum del Senyor e’ls pans de  lur Déu ofiren, e per amor d’assò seran  
Lv 22,16  no sostenguen iniquitat per la  lur colpa com menjaran las coses  
Lv 22,27 VII dies seran sots las mamellas de  lur mare, e en lo die vuytè d’equí avant  
Lv 23,4  santas las quals deveu colre en  lur temps: 5 »En lo mes primer, lo XIIIIèn 
Lv 26,20  no derà son blat ni los arbres  lur fruyt. 21 »E si anau ab mi en duresa  
Lv 26,41  »E lavors adoreran per la  lur impietat, 42 e remembrar-m’he de la 
Lv 26,43  las mias ligs per ço avorrí  lur ànima. 44 Emperò gens per açò, com  
Lv 26,45  devant las gents per ço que fos  lur Déu. Yo sóm lo Senyor Déu. Aquests són 
Lv 27,8 sacerdot, e segons que aquell veurà  lur poder que púgan donar, aytant doneran. 
Ex 5,4  Moysès e Aron, somoveu lo poble de  lurs obres? Anau a vostros càrrechs! 5 E  
Ex 6,14  són los prínceps de las casas de  lurs companyes. Los fills de Rubèn qui  
Ex 6,17  de Gerson: Jobení e Semehí per  lurs perentius. 18 Los fills de Cahat:  
Ex 6,19  són los perentius de Leví per  lurs companyes. 20 E pres muller Ameran  
Ex 6,25  de las companyes de Leví per  lurs perentius. 26 Aquest és Aron e  
Ex 6,26 de Yrrael de la terra de Egipte per  lurs companyes. 27 Aquests són los qui  
Ex 7,12  secrets axí matex, 12 e gitaren  lurs vergas e tornaren-se drachs, mas la 
Ex 9,20  los seus servents e lo bestiar en  lurs cases e pertir dels servents de  
Ex 12,34  hy hagués levat, e ligaren-la en  lurs mantells e posaven-la sobre lo  
Ex 12,42  guardar [*] los fills de Yrrael en  lurs generacions. 43 E dix nostro Senyor a 
Ex 12,51  de Egipte ab la sua fort mà per  lurs companyes. 13,Tit Capítol XVII 1 E  
Ex 14,26 aygües quantre los de Egipte, sobre  lurs carretas e lus cavallers. 27 E quant  
Ex 17,1  Yrrael anaren al desert de Sím per  lurs statges, segons la paraula de nostro  
Ex 19,10  e sacrifíchan vuy e demà, e renten  lurs vestidures, 11 e sían aparallats al  
Ex 19,14  ’l. E quant haguéran levats  lurs vestiments 15 dix-los: –Siau  
Ex 23,24  per tu. 24 No adoreràs los  lurs déus ni los colràs, ni feràs lus  
Ex 23,32  32 Tu no feràs fe ab ells ni ab  lurs déus; 33 ni no habitaran en la tua  
Ex 23,33  peccar ves mi si tu serviràs als  lurs déus, la qual cose ta seria gran  
Ex 25,20  del tabernacle, 20 e obren las  lurs alas e cobren l’oracle e guarden-  
Ex 27,10  qui hauran los caps d’argent e  lurs entretalladuras. 11 Axí matex al  
Ex 27,11  de aram, e los caps d’argent ab  lurs entretalladures. 12 En la amplesa del 
Ex 28,42 li per ço que cobren la carn de las  lurs legesas, dels ronyons tro a las  
Ex 29,9  E pus que hauràs concegrades  lurs mans, 10 ajusteràs lo vedell devant  
Ex 29,10  e Aron e sos fills poseran  lurs mans sobre lo cap d’ell. 11 E  
Ex 29,19 cap d’ell Aron e sos fills poseran  lurs mans. 20 E sacrificharàs-lo, e  
Ex 29,20 de sos fills, e sobre los polsos de  lurs mans e dels peus drets, e scamparàs  
Ex 29,28  car primers són e comensament de  lurs sacrificis de pau que oféran a nostro 
Ex 30,12 lo nombre doneran cascú lo preu per  lurs ànimas a nostro Senyor Déu, e no  
Ex 31,9 de timiana, 9 e de holocaust e tots  lurs vaxells, e làbit ab tot son  
Ex 31,16 lo dissapte sant e honren aquell en  lurs generacions; covinensa és perdurable  
Ex 33,6  6 E posaren los fills de Yrrael  lurs ornaments del munt de Horep. 7 E  
Ex 33,10  tenda, e aoraven per las portas de  lurs tendas. 11 E parlava nostro Senyor  
Ex 34,13  faces amistat [*], 13 mas destroex  lurs ares e trencha lurs ymatges e lurs  
Ex 34,13 13 mas destroex lurs ares e trencha  lurs ymatges e lurs ýdolas. 14 »No vullas  
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Ex 34,13  lurs ares e trencha lurs ymatges e  lurs ýdolas. 14 »No vullas adorar déus  
Ex 34,15  t’apell quant hauran fornichat ab  lurs déus e hauran adorat lurs ymatges e  
Ex 34,15  ab lurs déus e hauran adorat  lurs ymatges e menigs de lurs sacrificis,  
Ex 34,15  adorat lurs ymatges e menigs de  lurs sacrificis, 16 ni prengues mullers de 
Ex 34,16  16 ni prengues mullers de  lurs fillas a tos fills, per ço que, pus  
Ex 34,16  pus que ellas hauran fornicat ab  lurs déus e hauran adorat lurs ymatges, no 
Ex 34,16  ab lurs déus e hauran adorat  lurs ymatges, no ensutzen tos fills. 17  
Ex 37,9 cap de l’oracle [*], 9 qui stanien  lurs ales e cobrien l’oracle e guardaven  
Ex 38,3 launas de aram. 3 E aparellà’ls en  lurs uzos diversos vaxells de aram,  
Ex 38,10 colzos, 10 e [*] colonas de aram ab  lurs vazos; als caps de las colones e  
Ex 38,12 de L colzos, e X colonas de aram ab  lurs vazos, e los caps de las colonas éran 
Ex 38,17  de argent, e los caps d’ellas ab  lurs entretellaments, d’argent. E vestí  
Ex 39,13  environats e enclozos d’or per  lurs órdens. 14 E aquestas XII pedres éran 
Ex 39,36  36 e ab canalobres e ab luernas e  lurs obres ab oli, 37 e altar d’or e  
Ex 40,34  e anaven los fills de Yrrael per  lurs companyes; 35 e si penjava, staven  
Ex 40,36  e vèyan-ho los pobles per tots  lurs statges. ExplAcí finex lo libre qui  
Lv 2,12  solament de aquellas ofertas [*] e  lurs dons, e [*] sían conponides sobre l’ 
Lv 4,35  per aquell e per son peccat, e  lurs peccats seran perdonats. 5,Tit  
Lv 7,34  fills d’Irrael del sacrifici de  lurs oferenas, e dar-ho-han a Aron,  
Lv 7,38  als fills d’Irrael que oferíssan  lurs oblacions al Senyor Déu en lo desert  
Lv 8,2  2 –Pren Aron ab sos fills e ab  lurs vestiduras e ab l’untament de l’oli 
Lv 8,18  de aquell posaren Aron e sos fills  lurs mans. 19 E degollà aquell e scampà la 
Lv 8,22  dels sacerdots, e posaren  lurs mans sobre lo cap de aquell Aron e  
Lv 8,30 de aquell e sobre sos fills e sobre  lurs vestidures. 31 E com hach  
Lv 8,31 31 E com hach santifichats a ells e  lurs vestidures, manà dient a ells: –Coets 
Lv 9,24  Senyor Déu e gitaren-se sobre  lurs cares. 10,Tit Capítol X 1 E Nadab e  
Lv 11,8 »Las carns de aquells no menjareu e  lurs calabrines mortas no toqueu, car no  
Lv 11,11  abominable a vosaltres; 11 [*] las  lurs carns no mengeu e los lurs morts no  
Lv 11,11  [*] las lurs carns no mengeu e los  lurs morts no toqueu. 12 Aquells qui no  
Lv 11,19  19 e’l flamench e la fotge segons  lurs genus, e putpuda e rata pinada. 20 »E 
Lv 15,31  de legesa e que no muyren en  lurs letgesas com ensutzeran lo meu  
Lv 16,16  dels fills d’Irrael e de  lurs colpes e de lurs peccats, e segons  
Lv 16,16  d’Irrael e de lurs colpes e de  lurs peccats, e segons tot açò ferà en lo  
Lv 16,22  lo ceu cap totas las iniquitats  lurs en terra solitària, e serà lexat en  
Lv 18,3  a vosaltres, no fassau, ni en  lurs costums no aneu. 4 Feu los meus  
Lv 21,5 ’s raguen lo cap ni la barba ni en  lurs carns no fassen tallements, 6 car  
Lv 22,28 e ovella no degollareu en un die ab  lurs fills. »29 E com degollareu sacrifici 
Lv 24,14  que oÿren dir la flastomia posen  lurs mans sobre lo cap de aquell, e  
Lv 25,33  levins que fora las ciutats són  lurs haretats entre los fills d’Irrael.  
Lv 26,36  romandran daré pahor en los  lurs cors en las regions de lurs enamichs, 
Lv 26,36  en los lurs cors en las regions de  lurs enamichs, enaxí que ells fugiran per  
Lv 26,39  de vosaltres, seran desfets per  lurs peccats en la terra de vostros  
Lv 26,39 enamichs, neguex per los peccats de  lurs pares e per los lurs seran aflegits,  
Lv 26,39 los peccats de lurs pares e per los  lurs seran aflegits, 40 entrò que  
Lv 26,40  aflegits, 40 entrò que confessen  lurs iniquitats e que’s remembren de lurs 
Lv 26,40  iniquitats e que’s remembren de  lurs mals per la falcia que feren a mi e  
Lv 26,41  e aportaré aquells en la terra de  lurs enamichs entrò que hage vergonya la  
Lv 26,43  de aquells, e ells pregueran per  lurs peccats per ço car haguéran en oy los 
Ex 12,3  de las ovellas e dels cabrits, per  lus companyes e cases; 4 e si per ventura  
Ex 14,26  de Egipte, sobre lurs carretas e  lus cavallers. 27 E quant hach stesa  
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Ex 23,24  lurs déus ni los colràs, ni feràs  lus obras, abans las destruyràs e  
Ex 28,12  fills de Yrrael, e port Aron los  lus noms devant nostro Senyor sobre la un  
Ex 28,20 barilus. E seran encloses en or per  lus órdens. 21 E hauran los noms dels  
Ex 39,39  tendas del palau, e las colonas ab  lus vazos, 40 e tenda a l’intrant del  
Lv 12,5  gitament de las mèstrues, e starà  LXVI dies en la sanch de la sua  
Ex 1,5  isquéran de la cuxa de Jacob éran  LXX. E Josep era en Egipte. 6 E quant hi  
Ex 15,27  a on havia XII fonts d’aygüe e  LXX palmers, e anaren a Helim e albergaren 
Ex 24,1  a Déu tu e Aron e Nadap e Abiüd e  LXX dels encians, e adorareu de luny. 2 E  
Ex 24,9  Moysès e Aron e Nadap e Abiüd e  LXX dels vells de Yrrael, 10 e viren lo  
Ex 38,29  29 E foren-hi oferts de aram  LXXIIM besants e CCCC sicles, 30 de què  
Ex 7,7  los havia manat. 7 E era Moysès de  LXXX anys e Aron de LXXXIII quant parlaren 
Ex 7,7 E era Moysès de LXXX anys e Aron de  LXXXIII quant parlaren a Farahó. 8 E dix  
Ex 3,13 pares m’ha tremès a vosaltres”; si  ·m diuhen: “Quin nom ha?”, què’ls diré?  
Ex 4,1  Capítol quint 1 Respòs Moysès: –No  ·m creuran ni oyran la mia veu, mas diran: 
Ex 4,13 dix Moysès: –Prec-te, Senyor, que  ·m dons companya. 14 E fou irat nostro  
Ex 4,23 Yrrael és. 23 Jo lex a mon fill que  ·m servescha, e no’l volguist lexar anar; 
Ex 5,1  Déu de Yrrael: “Lexa mon poble que  ·m sacrifich al desert.” 2 E ell respòs:  
Ex 8,1  Senyor: Lexa lo meu poble que  ·m sacrifich. 2 E si no’ls vols lexar, jo 
Ex 8,29  poble e de tos servents; emperò no  ·m vullas pus enganar que no lexs lo poble 
Ex 9,1 dels hebreus: Lexa lo poble meu que  ·m sacrifich. 2 E si no ho vols fer, 3 la  
Ex 25,2  2 –Parla als fills d’Irrael que  ·m donen las promíssias, e pendreu-las  
Ex 29,33  del testimoni, 33 per ço que  ·m plàcia lo sacrifici, e la mà de aquell  
Ex 33,12  E dix Moysès a nostro Senyor: –Tu  ·m manes que jo men aquest poble, e no’m  
Ex 33,12 manes que jo men aquest poble, e no  ·m mostres qui trematràs ab mi, e  
Ex 33,19  devant tu, e hauré mercè a qui  ·m volré, e hauré pietat en aquell qui’m  
Ex 33,19 volré, e hauré pietat en aquell qui  ·m plaurà. 20 E puxs dix: –No poràs veura  
Ex 40,13 has de santas vestiduras per ço que  ·m servèschan e la lur unció profit en lur 
Ex 2,9  –Prin aquest infant e nodrex-lo  ’m, e jo dar-t’he ton loguer. E pres- 
Ex 2,22 pare, ajudador meu, vina e desliura  ’m de Farahó.» 23 E aprés molt temps, morí 
Ex 6,5  egipcians los apremían, e remembrà  ’m de la mia covinensa. 6 E per ço digues  
Ex 8,20 -li: “Açò diu nostro Senyor: Lexe  ’m mon poble que sacrifich, 21 e si no’l  
Ex 13,2  a Moysès e dix: 2 –Santifique  ’m tots los primers fills que han uberta  
Ex 14,17  que us encalcen, e glorificaré  ’m en Farahó e en tota sa host, en sas  
Ex 32,10 aquest poble és de dur cap; 10 lexe  ’m que la mia fortsa sa irescha quantre  
Ex 33,13 he trobada gràcia devant tu, mostre  ’m la tua cara per ço que sàpia que trop  
Ex 33,18  ton nom. 18 E dix Moysès: –Mostre  ’m ta glòria. 19 E ell respòs: –Jo’t  
Ex 3,13  los-he: “Lo Déu de vostres pares  m’ha tremès a vosaltres”; si’m diuhen:  
Ex 3,15  e Déu de Ysach e Déu de Jacob,  m’ha tremès a vosaltres.” Aquest nom he  
Ex 3,16  “Lo Senyor Déu de vostres pares  m’és aparagut, Déu de Abraam e Déu de  
Ex 5,22 has turmentat aquest poble? Per què  m’has tramès 23 per ço que jo intràs a  
Ex 6,12  Senyor: –Los fills d’Irrael no  m’oen. ¿Com ma oyrà Farahó, e majorment  
Ex 7,16 diràs-li: “Lo Senyor dels hebreus  m’ha tremès a tu e diu: Lexa lo meu poble 
Ex 9,28  e lexar-vos-he. Vuymés no  m’hich stigau. 29 E dix Moysès: –Quant jo 
Ex 11,8  sirvents vendran a mi, e pregar- m’han e diran: “Ix defora de Egipte, tu e 
Ex 14,4  cor, e encalsarà-us, e gloriajar  m’he en Farahó e en tota sa host, e  
Ex 18,4  lo Déu del meu pare, ajudador meu,  m’ha desliurat de glay de Farahó». 5 E  
Ex 20,5  e quarta generació de aquells qui  m’aÿraven, 6 e qui hauré misericòrdia en  
Ex 25,8  ornar e cose rehonable. 8 E fer- m’has santuari e staré enmig d’ells, 9  
Ex 32,32 -me, Senyor, del teu libre en què  m’has scrit. 33 E respòs-li nostro  
Lv 26,27  us sadollareu. 27 »E si per açò no  m’oyreu ans ireu contre mi, 28 jo iré  
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Lv 26,42  la lur impietat, 42 e remembrar- m’he de la mia covinensa la qual afermé  
Lv 26,42  ab Ysach e ab Jacob, e remembrar- m’he de la terra 43 la qual [*] fou  
Lv 26,45  Déu d’ells. 45 E remembrar- m’he del meu fermament primer, com aduguí 
Ex 20,6  6 e qui hauré misericòrdia en  M generacions en aquells qui amen [*] e  
Ex 2,14  príncep ni jutge en nós? ¿Vòs- ma tu auciura axí com matares lo egipcià?  
Ex 6,12  fills d’Irrael no m’oen. ¿Com  ma oyrà Farahó, e majorment com no sia  
Ex 7,4  la mia mà sobre Egipte, e manaré  ma host e lo meu poble, los fills de  
Ex 8,9  9 E dix Moysès [*]: –Stablex- ma quant, e pregaré per tu e per tos  
Ex 10,17 ·n vosaltres, 17 mas ara perdonau- ma aquesta vegada e pregau al Senyor Déu  
Ex 12,32  e anau-vos-na e beneÿu- ma, 33 e treyeu-los de Egipte. E cuytava 
Ex 19,23  e has manat e dit: “Posa’ls- ma entorn lo munt e santificha’ls.” 24 E  
Ex 20,25  25 »E si fas altar de pedre, no’l  ma edificharàs de pedres trencades, e si  
Ex 21,5 diu lo servent: “Jo am mon senyor e  ma muller e mos infants”, no n’axirà  
Ex 22,29  Lo primer nat de tos fills  ma deràs, 30 e de bous e de ovellas axí  
Ex 22,31  die lo retràs. 31 »Hòmens sants  ma sareu. No menjareu carn qui bèsties  
Ex 23,14  bocha. 14 »III vegades cascun any  ma fareu festa. 15 »Guardareu la festa del 
Ex 32,2 de vostras fillas e aportau-los- ma. 3 E féu lo poble ço que ell dix, e  
Ex 32,23  és enclinat a mal; 23 e digueren- ma: “Fé’ns déus qui’ns vàjan devant, car 
Ex 34,22  22 »La festa de las Setmanas  ma feràs en las promíssias de la tua messa 
Ex 34,27  per las quals jo he promesa  ma ajuda a tu e a Yrrael. 28 E stigué allí 
Lv 18,25  la terra, los quals jo visitaré ab  ma ira, per ço que rase los habitadors  
Lv 26,9  e moltiplicaré-us, e fermaré  ma covinensa ab vosaltres, 10 e menjareu  
Ex 2,19  de Egipte nos ha desliurades de la  mà dels pastors, e pohà aygüe ab nós e  
Ex 4,2  Senyor: –Què és axò que tens en la  mà? E ell respòs: –Verga. 3 E dix-li  
Ex 4,4  4 E dix nostro Senyor: –Sten ta  mà e pren-la per la coha. E [*] pres-  
Ex 4,6  dix [*] nostro Senyor: –Mit la tua  mà en ton si. E quant le hy hach mesa,  
Ex 4,17 tany. 17 E prin aquesta verga en ta  mà en què deus fer los senyals. 18 E anà- 
Ex 4,20  e portava la verga de Déu en la  mà. 21 E dix-li nostro Senyor: –Vé e  
Ex 4,21  las maravellas que jo posí en ta  mà fes devant Farahó. E jo endureyré lo  
Ex 6,1  car per mans forts los lexaré e en  mà fort los gitaré de lur terra. 2 E parlà 
Ex 6,8  en terra sobre la qual laví la mia  mà per ço que la donàs a Abraam e a Ysach  
Ex 7,4  4 E no us oyran, e matré la mia  mà sobre Egipte, e manaré ma host e lo meu 
Ex 7,5  per grans juýs, 5 [*] stesa la mia  mà sobre Egipte, e trauré los fills de  
Ex 7,15  la riba del flum, e portaràs en ta  mà la verga qui’s tornà drach, 16 e diràs 
Ex 7,17 que Senyor sóm. Jo fariré ab la mia  mà l’aygüe del flum e tornar-s’ha l’  
Ex 7,19  Aron: “Prin ta verga e stin ta  mà sobre las aygües de Egipte e sobre los  
Ex 8,5  –[*] Stin ta verga ab la tua  mà sobre los flums e sobre los rius e  
Ex 8,6  terra de Egipte. 6 E Aron stès sa  mà sobre totas las aygües de Egipte, e  
Ex 8,17  stès Aron la verga que tenia en la  mà, e ferí la pols de la terra, e foren  
Ex 9,3  2 E si no ho vols fer, 3 la mia  mà serà sobre los teus camps, e sobre los  
Ex 9,15  la terra. 15 Ara stendré la mia  mà e jo fariré tu e ton poble ab  
Ex 9,22  Senyor a Moysès: –Stin la tua  mà al cel per ço que vinga pedra en terra  
Ex 9,23  de Egipte [*]. 23 E stès Moysès la  mà al cel, e nostro Senyor Déu donà trons  
Ex 9,35 Yrrael, axí com Déu havia manat per  mà de Moysès. 10,Tit Capítol XIIII 1 E dix 
Ex 10,12  nostro Senyor a Moysès: –Sten ta  mà sobre la terra de Egipte, e vindran  
Ex 10,21  Senyor a Moysès: –Estén la tua  mà al cel, e sían tenebres sobre la terra  
Ex 10,22 ’s palpen. 22 E stès Moysès la sua  mà al cel, e fóran fetas tenebres en tota  
Ex 12,51  la terra de Egipte ab la sua fort  mà per lurs companyes. 13,Tit Capítol XVII 
Ex 13,3 Senyor vos tragué de aquest loch en  mà fort, que no mengeu vuy pa levat. 4 E  
Ex 13,9 Egipte.” 9 E serà quax senyal en ta  mà e quax remembrament en tos ulls, axí  
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Ex 13,9 Senyor tostemps en ta bocha, car en  mà fort te tragué de Egipte; 10 e guarda  
Ex 13,14  “Què és açò?”, diràs-li: “En  mà fort nos tragué nostro Senyor de  
Ex 13,16  [*].” 16 E serà quax senyal en ta  mà e quax cose posada en remembrament  
Ex 13,16  Senyor nos ha trets de Egipte en  mà fort. 17 E per ço, quant Farahó hach  
Ex 14,8  e ells éran-na axits en alta  mà. 9 E com los encalsassen los de Egipte, 
Ex 14,16  tu leva la tua verga e sten la tua  mà sobre la mar e pertex-la, per ço que  
Ex 14,21 nit. 21 E quant hach stès Moysès la  mà sobre la mar, depertí-la nostro  
Ex 14,26  Senyor a Moysès: –Sten la tua  mà sobre la mar per ço que tórnan las  
Ex 14,27  27 E quant hach stesa Moysès la  mà quantre la mar, tornà al primer loch, e 
Ex 14,30  E desliurà’ls nostro Senyor de la  mà dels egipcians aquell die, 31 e víran  
Ex 15,6  en pregont com a pedre. 6 La tua  mà dreta, Senyor, me fassa gran en  
Ex 15,6  me fassa gran en fortalesa; la tua  mà, Senyor, farex lo enamich, 7 e en la  
Ex 15,12 e faent maravellas. 12 Has stesa ta  mà e la terra ha’ls deguastats. 13 Tu  
Ex 15,20  sor de Moysès, ab l’alduf en la  mà, e isquéran aprés ella [*] ab aldufs,  
Ex 16,3  –Nós volguérem ésser morts per la  mà de nostro Senyor en la terra de Egipte, 
Ex 17,5  ab què ferist lo flum porta en ta  mà, e vé-te’n, 6 car jo’t mostraré  
Ex 17,9  e hauré la verga de Déu en la mia  mà. 10 E féu Josuè axí com a ell havia  
Ex 17,16  «Mon axelsant», e dix: 16 –Car la  mà de nostro Senyor e la batalla de Déu  
Ex 18,9  per ço car lo havia tret de la  mà dels egipcians, 10 e dix: –Beneÿt sia  
Ex 18,10 nostro Senyor qui us desliurà de la  mà de Farahó e qui us desliurà de la mà  
Ex 18,10  de Farahó e qui us desliurà de la  mà dels egipcians lo seu poble. 11 Ara he  
Ex 19,13  e qui tocharà lo munt morrà; 13  mà no’l tocharà, abans serà mort ab  
Ex 21,20  sa serventa ab verga e morrà en sa  mà, serà culpable del peccat; 21 e si  
Ex 21,24  24 ull per ull, dent per dent e  mà per mà, peu per meu, 25 cremar per  
Ex 21,24 ull per ull, dent per dent e mà per  mà, peu per meu, 25 cremar per cremar,  
Ex 22,8  ha a ells e jurerà que no stès sa  mà en cose de son proÿsme, 9 en engan en  
Ex 22,11  serà entre ells que no serà en sa  mà la cose de son proÿsme, e rebrà lo  
Ex 23,1  veu de monsónega ni untaràs la  mà per ço que digues fals testimoni per lo 
Ex 24,11  dels fills de Yrrael, e mès la sua  mà e veeren Déu e menjaren e beguéran. 12  
Ex 29,33 ço que’m plàcia lo sacrifici, e la  mà de aquell qui oferrà sia santificada.  
Ex 32,11  Egipte en gran fortalesa e en fort  mà? 12 Prech-te, Senyor, no sia, per ço  
Ex 32,16  part e de l’altre, 16 fetas de la  mà de Déu, e la scriptura de Déu era  
Ex 32,19  ’s fort, e gità las taulas de la  mà e trencà-las al peu del munt. 20 E  
Ex 33,22 de la pedra e defendré’t ab la mia  mà dreta tro que sia passat, 23 e levaré  
Ex 33,23  que sia passat, 23 e levaré la mia  mà e veuràs las mias spatles, mas la mia  
Ex 38,21  en las sirmònias dels diaques per  mà de Ytamar, fill del sacerdot Aron, 22  
Lv 3,2  devant nostro Senyor. 2 E pos la  mà sobre lo cap de son sacrifici, e  
Lv 3,8  devant nostro Senyor, 8 posen la  mà sobre lo cap de lur sacrifici, e puxs  
Lv 3,13  a nostro Senyor, 13 pos la sua  mà sobre lo cap de aquella e degoll-la a 
Lv 4,4  nostro Senyor e posarà la sua  mà sobre lo cap de aquell e degollar-l’ 
Lv 4,24 cabres que sia net, 24 e pos la sua  mà sobre lo cap de aquell, e puxs degoll- 
Lv 4,29  ofira una cabra neta, 29 e pos la  mà sobre lo cap de sa oferena, la qual és  
Lv 4,33  és, ovella, sia nèdea, 33 e pos la  mà sobre lo cap de aquella e degoll  
Lv 7,30  son sacrifici [*]. 30 Tenint en la  mà lo sèu e en l’altre lo pits devant la  
Lv 7,32  de Aron e de sos fills. 32 E la  mà dreta del sacrifici pacificable serà en 
Lv 10,11  furs que ha parlats Déu a ells per  mà de Moysès. 12 E parlà Moysès a Aron e a 
Lv 14,14  mundat, e sobre lo polzo en la  mà dreta e del peu, 15 e de l’oli del  
Lv 14,15  l’oli del cister metrà en la sua  mà sinestre, 16 e banyerà lo ceu dit  
Lv 14,17 Déu, 17 e l’oli que romandrà en la  mà buyderà sobre l’estrem de la orella  
Lv 14,17  és mundat e sobre lo polzo de la  mà e del peu dret, e sobre la sanch qui és 
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Lv 14,25  mundat e sobre lo polze dret de la  mà e del peu dret. 26 E pendrà lo prevere  
Lv 14,26 del sister e posar-n’ha sobre la  mà cinestra, 27 e banyar-hi-ha lo ceu  
Lv 14,28 d’aquell e lo polze dret de la sua  mà e del peu atrecí en lo loch de la sanch 
Lv 14,29 romanent de l’oli que és en la sua  mà sinestre git sobre lo cap del purificat 
Lv 16,12  de l’altar, e tenint-lo en la  mà meta-hy timiana e encens, e entra  
Lv 16,21  lo cabrit viu. 21 E posada cascuna  mà sobre lo cap d’aquell, confessarà  
Lv 16,21  enviar-l’ha al desert per la  mà de algun hom, 22 e portar-se-n’ha  
Lv 16,32  serà, en lo qual haurà untada la  mà per ço que servescha axí com a sacerdot 
Lv 21,19 tort, 19 ne sia afollat lo peu o la  mà o la cama, 20 ni serà geperut o  
Lv 22,25  de tot en tot no fassau. 25 De la  mà de l’strany no ofirau pa al Senyor Déu 
Lv 25,28  28 E si no serà trobat en la  mà de aquell perquè puga retre lo preu,  
Lv 25,35  afeblit ton frare e vendrà en ta  mà com strany o palegrí e viurà ab tu, 36  
Lv 25,55  jo aduguí de la terra de Egipte en  mà fort. 26,Tit Capítol XXVI 1 »Jo sóm lo  
Lv 27,34  que manà nostro Senyor per  mà de Moysès als fills d’Irrael en lo  
Ex 27,8  ell a portar; 8 que no serà gens  macís, abans serà tou de dins, axí com és  
Ex 12,5  l’anyell. 5 E serà l’anyell sens  màcula, mascle, de I any. Segons aquesta  
Lv 9,3  e I anyell de I any, e sían sens  màcula en holocaust, 4 lo bou e l’ariet  
Lv 13,39  sàpia que no és lebrozia mas  màcula de color blancha e l’home és  
Lv 13,49 de la pell, 49 si de blancha o roge  màcula serà ensutzada, per lebrozia serà  
Lv 14,56  senadures e en rotura de carn e de  màcula luent e de diverses colors de  
Lv 21,17  tua sament per companyes qui haurà  màcula, no ofira los pans al ceu Déu, 18  
Lv 21,23  no s’acost a l’altar, per ço car  màcula ha e no deu menyspresar lo meu  
Lv 22,19 ofert per vosaltres mascle menys de  màcula de vostros bous o de vostres  
Lv 22,20  o de vostres cabres; 20 e si haurà  màcula, no l’oferrets, car no és  
Lv 22,21  e de cabres, oferrà-lo menys de  màcula per ço que sia acceptable. Nenguna  
Lv 22,21  per ço que sia acceptable. Nenguna  màcula no serà en aquell, 22 axí com sech  
Lv 23,18  ab los pans VII anyells sens  màcula de I any, e I vadell del folch, e  
Lv 24,19  per animal. 19 »E qui ferà alguna  màcula a alguns de sos ciutadans, axí com  
Lv 24,20  ull per ull, dent per dent; aytal  màcula com ell ferà, aytal li cové  
Lv 14,44  per las parets seran scampades las  màculas, la lebrozia és perceverant en  
Lv 20,11 e la adultre. 11 »Qui dormirà ab sa  madrastre muller de son pare e descobrirà  
Ex 1,15  15 E dix lo rey de Egipte a las  madrinas dels habreus –e la una havia nom  
Ex 1,21  e fou massa confortat, 21 car las  madrinas teméran Déu [*]. 22 E manà Farahó 
Ex 1,17 si és famella stojau-la. 17 E las  madrines teméran a Déu e no féran lo  
Ex 14,2  la regió de Firoch, qui és entre  Magelalum e la mar, quantre Belsafon.  
Ex 40,33  per la nuu qui hu cobria tot, e la  magestat de nostro Senyor Déu qui hy  
Ex 16,31  los fills d’Irrael lo seu nom  magna, e era axí com a sament blancha de  
Ex 16,33  –Prin un vaxell e met-hi de la  magna aytant com ne pot pendre una masura, 
Ex 16,35  35 E los fills de Yrrael menjaren  magna per XXXX anys tro que vinguéran en  
Ex 39,24  engir 24 dels senys d’or e la  magrana de què anava lo bisbe ornat quant  
Ex 39,22  texida, 22 e dejús, [*] los peus,  magranas de jacint e de porpre e de  
Ex 39,23  or fort pur que posaren entre las  magranas en la darrera part de la gonella  
Ex 28,34 34 axí que lo senyal sia d’or e la  magrane [*]. 35 E feràs vestir Aron en lo  
Ex 28,33  gonella, entorn, a manera de  magranes de jacint e de porpre e de cotó  
Ex 18,18  poble qui és ab tu. Aquest afer  major és que tu no’l poràs soferir; 19  
Ex 19,19  ab lo so del corn a poch a poch en  major. E Moysès parlava e nostro Senyor li 
Lv 21,10  10 »E lo bisbe, ço és, lo sacerdot  major entre sos frares, sobre lo cap del  
Ex 6,12  no m’oen. ¿Com ma oyrà Farahó, e  majorment com no sia circuncís?” Capítol  
Ex 10,26 que ops són devant lo Déu nostro, e  majorment que no sapiam aon degam  
Ex 22,15  serà present, no ho restituyrà,  majorment si hu havia logat. 16 »E si negú 
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Ex 33,12  ’m mostres qui trematràs ab mi, e  majorment com hages dit: “Conegut t’he  
Lv 7,18  e no aprofitarà a l’ofirent; e  majorment qualquequal ànima que per aytal  
Lv 13,3  color és una spècia de lebrozia, e  majorment si la plaga és en la carn e en  
Ex 5,15 com primerament? 15 E vinguéran los  majors dels fills d’Irrael e cridaren a  
Ex 5,19  teulas com solíau. 19 E com los  majors dels fills d’Irrael [*], oÿren que 
Ex 19,7  7 E vench Moysès e apellà los  majors del poble per edat, e sponé’ls  
Lv 9,1 e los fills de sos fills e tots los  majors nats d’Irrael, e dix a Aron: 2  
Ex 5,6  6 E manà aquell die a sos  majorsdòmens [*]: 7 –Vuymés no doneu palla 
Ex 5,10  10 E per ço isquéran los seus  majorsdòmens [*] al poble e diguéran: –Axí 
Ex 5,13 de Egipte a cullir pallas. 13 E los  majorsdòmens de Egipte aproxulaven-los e 
Ex 5,16  som; ¿per què’ns feren a tort los  majorsdòmens? 17 E ell respòs: –Vosaltres  
Ex 9,32  32 la tosella e lo forment no han  mal, car tardans éran. 33 E isqué Moysès  
Ex 10,10  e a vostres infants, és dupte que  mal no’s penseu. 11 No’s ferà axí, mas  
Ex 21,19  ab un bastó i’s leu, no n’haurà  mal lo feridor, emperò que ell pach e que  
Ex 21,28  mas lo senyor del bou no haurà  mal. 29 E si lo bou haurà acostumat de  
Ex 22,5 al doble ho smenarà. 5 E si negú fa  mal en camp o en vinya e hy lexa son  
Ex 22,18  de pendre. 18 »Aquells qui  mal feran no soferràs que visquen. 19 »E  
Ex 22,28 a mi, oyr-l’he [*]. 28 »No diràs  mal de Déu ni dels prínceps, ni no  
Ex 23,2  2 No seguiràs companya a fer  mal, ne en juý a santència de molts per ço 
Ex 23,5 Si veus l’aze d’aquell qui’t vol  mal caygut en terra carregat, no te n’  
Ex 32,14  nostro Senyor que no fes tot lo  mal que havia parlat quantre lo seu poble. 
Ex 32,22  aquest poble, que és enclinat a  mal; 23 e digueren-ma: “Fé’ns déus qui  
Lv 5,4  e mourà sos labis a mentir o a  mal o a bé, e en aquell jurament afermarà  
Lv 19,14  devant lo sech cose on se puga fer  mal, mas tembràs lo Senyor ton Déu, car jo 
Lv 22,22 trenchat o havent sanadura de algun  mal, o pigota o scàbia o serpiyen o  
Lv 26,18 mi, en vostros castigaments jo daré  mal sobre vosaltres en VII dobles per rahó 
Lv 27,10  ço és a saber, bo per àvol ni  mal per bo, car si ell lo cambiarà, e  
Lv 27,33 nostro Senyor. 33 No tries ni bo ni  mal, ne serà cambiat per altre cose, car  
Ex 33,4 E oyí lo poble aquesta paraula molt  mala; plorà e negú no’s vestí del vestir  
Lv 5,2  oblidada de la sua inmundància,  mala és e ha peccat e deu ésser lexada. 3  
Lv 27,14  lo sacerdot aquella si és bona o  mala, e segons lo preu que per aquell serà 
Ex 23,25  personas e a tas aygües, e levaré  malaltia de tu 26 e de ta terra. No serà  
Ex 23,26  de tu 26 e de ta terra. No serà  malaltia ni gemagament; jo compliré lo  
Lv 15,32  és la lig d’aquells que han  malaltia de flux d’esperma, e que són  
Lv 26,6  e levaré de la terra vostre  malas bísties e coltell no passarà los  
Lv 24,11  l’home lo nom de nostro Senyor e  maldigués aquell, fou amanat a Moysès. E  
Lv 20,9 Senyor Déu qui us santifich. 9 »Qui  maleyrà son pare o sa mare muyre de mort,  
Lv 20,9  mare muyre de mort, car aquell qui  maleyrà son pare e sa mare, la sanch de  
Lv 24,15 diràs als fills d’Irrael: »Hom qui  maleyrà son Déu, aporterà son peccat, 16 e 
Lv 24,16  Déu, aporterà son peccat, 16 e qui  maleyrà o flastomarà lo nom de nostro  
Ex 22,28  mal de Déu ni dels prínceps, ni no  maleyràs ton poble. 29 »No tarderàs tas  
Lv 19,14 de ton logater entrò al matí. 14 No  maleyràs lo sort ni poseràs devant lo sech 
Ex 30,13 nom: la meytat de I sicle [*] ha XX  malles; la meytat del sicle serà oferta a  
Lv 27,25  santuari. Sia pesat lo cicle a XX  malles. 26 »Los primers nats que pertanyen 
Lv 19,16  jutge ton proÿsme. 16 E no sias  malmesclador en ton poble, ne sias sobre  
Lv 26,40  e que’s remembren de lurs  mals per la falcia que feren a mi e per ço 
Ex 5,5  més irà més crexerà, si no’ls feu  maltraura. 6 E manà aquell die a sos  
Lv 19,15 sóm Senyor. 15 »No fasses ço que és  malvat ne enich. No jutges iniquement ne  
Lv 22,27 nats seran, VII dies seran sots las  mamellas de lur mare, e en lo die vuytè d’ 
Ex 17,14  de Josuè, car jo destroviré la  mamòria de Amalech dejús lo cel. 15 E  
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Ex 28,29 son pits quant intrerà al santuari,  mamorial devant nostro Senyor per  
Lv 2,9  aquell oferrà aquella, prenga lo  mamorial del sacrifici e ofira’l sobre lo 
Lv 13,54 veurà que ella no serà sclatada, 54  man hom que sían levades, e si no’n pot  
Lv 14,4  la lebrozia que serà mundade, 4  man en aquell que serà purifichat que  
Ex 16,23 ell los dix: –Açò que nostro Senyor  mana: Lo repòs del dissapte serà  
Ex 27,20  d’ell axí com del palau. 20 »E  mana als fills de Yrrael que t’aporten  
Lv 6,9 nostro Senyor Déu a Moysès dient: 9  –Mana a Aron e a sos fills: »Aquesta és la 
Lv 24,2 E dix nostro Senyor Déu a Moysès: 2  –Mana als fills d’Irrael que aporten a tu 
Ex 1,16  nom Sephorà e l’altre Suà– 16 e  manà’ls: –Quant vosaltres levareu los  
Ex 1,22  las madrinas teméran Déu [*]. 22 E  manà Farahó a tot lo poble e dix: –Tot  
Ex 5,6  si no’ls feu maltraura. 6 E  manà aquell die a sos majorsdòmens [*]: 7  
Ex 6,13 nostro Senyor a Moysès e Aron [*] a  manà [*] a Farahó rey de Egipte [*]. 14  
Ex 6,26  26 Aquest és Aron e Moysès, a qui  manà nostro Senyor que tregués los fills  
Ex 8,27  al Senyor Déu nostro, axí com nos  manà, al desert. 28 E dix Farahó: –Jo  
Ex 10,13 la terra de Egipte, e nostro Senyor  manà un vent cremant tot aquell die e tota 
Ex 16,16  16 Aquesta és la paraula que  manà nostro Senyor: Culla d’aquell cascú  
Ex 16,32  Moysès: –Aquesta és la paraula que  manà nostro Senyor: “Umpliu una masura de  
Ex 16,34  las generacions vostres 34 axí com  manà nostro Senyor a Moysès. E posà-la  
Ex 24,5  hi mès per los XII trips. 5 E  manà als jóvens dels trips e ells oferiren 
Ex 34,32  a ell tots los fills de Yrrael e  manà’ls tot ço que havia oÿt de nostro  
Ex 35,4  Yrrael: –Aquesta és la paraula que  manà nostro Senyor: 5 “†Pertir† las  
Ex 36,1 fossen ops en ús del santuari e que  manà nostro Senyor. 2 E quant hach parlat  
Ex 36,6  ofer lo poble que ops no és. 6 E  manà Moysès cridar que home ne fembre al  
Ex 38,7  e cobrí’ls de launas de aram, 7 e  manà’ls als sercles qui parien al costat  
Ex 38,22  Moysès, axí com nostro Senyor ho  manà, 23 ab son companyó Haliap, fill de  
Ex 39,1  aminestrava los sants, axí com  manà nostro Senyor a Moysès. 2 E féu  
Ex 39,7  dels fills de Yrrael, axí com ho  manà Déu a Moysès. 8 E féu reonal de obra  
Ex 39,19 per ço que no’s moguéssan, axí com  manà Déu a Moysès. 20 E féran gonella de  
Ex 39,24  quant feya son ministeri, axí com  manà Déu a Moysès. 25 E féran gonellas de  
Ex 39,28  depertit per art [*], axí com Déu  manà a Moysès. 29 E féran làmina de sant  
Ex 39,30  mitre ab sàvena de jacint, axí com  manà Déu a Moysès. 31 E fon acabada la  
Ex 39,40  dels vaxells no hy fallia que hom  manà fer a ministeri del tabernacle [*],  
Ex 40,31  engir lo tabernacle e l’altar, e  manà la tenda a l’intrant. E quant tota  
Lv 7,36  a ells en ofici de prevere, 36 que  manà a ells lo Senyor donar als fills d’  
Lv 7,38  Senyor [*] en lo munt de Sinaý com  manà als fills d’Irrael que oferíssan  
Lv 8,5  és la paraula que nostro Senyor  manà fer. 6 E mantinent pres Aron e sos  
Lv 8,31  a ells e lurs vestidures,  manà dient a ells: –Coets las carns fora  
Lv 8,31  quals són en lo canastell, axí com  manà a mi lo Senyor dient: “Aron e sos  
Lv 9,5  5 E aportaren totas las coses que  manà Moysès a la porta del tabernacle, en  
Lv 9,6  Moysès: –Aquesta és la paraula que  manà nostro Senyor que fareu, e aparrà a  
Lv 9,7 per lo poble, aora per ell, axí com  manà nostro Senyor. 8 E mantinent Aron se  
Lv 9,10  perfumà sobre l’altar axí com  manà nostro Senyor a Moysès. 11 E la carn  
Lv 9,21 Aron e alsà-ho devant Déu axí com  manà Moysès. 22 E stès las mans devant lo  
Lv 10,7 vosaltres. E ells faéran segons que  manà Moysès. 8 E dix nostro Senyor a Aron: 
Lv 10,15  fills en lig perdurable, axí com  manà lo Senyor Déu. 16 E com Moysès  
Lv 16,2  lo foch strany e moriren. 2 E  manà nostro Senyor a Moysès e dix: –Parla  
Lv 16,34 vegada en l’any. E ell féu axí com  manà nostro Senyor Déu a Moysès. 17,Tit  
Lv 17,2  -los: Aquesta és la paraula que  manà Déu dient: 3 »Qualquequal hom dels  
Lv 27,34  34 Aquests són los manaments que  manà nostro Senyor per mà de Moysès als  
Ex 35,29  que féssan les obres que Déu havia  manadas per Moysès, e tots los fills de  
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Ex 35,1  -los: –Aquestas coses són que ha  manades Déu fer: 2 “VI dies fareu obre. Lo 
Ex 1,17  teméran a Déu e no féran lo  manament del rey de Egipte, mas selaven  
Ex 38,21  qui fóran nombrats segons lo  manament de Moysès, en las sirmònias dels  
Ex 40,19  ella lo vel per ço que complís lo  manament de Déu. 20 E posà la taula en lo  
Lv 4,13  ferà ço qui és quantre lo  manament de Déu, 14 e puxs entendrà son  
Lv 10,9  tabernacle del testimoni [*], car  manament és perdurable en las vostres  
Lv 24,8  aquell devant Déu, e açò és fet  manament als fills d’Irrael en fur  
Lv 23,14 portareu lo sacrifici a vostre Déu.  Manament és perdurable en totas  
Ex 15,25  -sa dolsas. E allí li stablí  manaments e judicis, e allí lo asajà 26 e  
Ex 15,26  ço qui és dret, e obeyràs los seus  manaments [*], no amanaré sobre tu la  
Ex 16,28  a quant no volen guardar los meus  manaments e la mia lig? 29 E dix Moysès al 
Ex 18,23 sia; 23 e si açò fas, compliràs los  manaments de Déu e poràs soferir los seus  
Ex 18,23  de Déu e poràs soferir los seus  manaments, e tot lo poble tornar-s’ha  
Ex 20,6  qui amen [*] e guarden los meus  manaments. 7 »E no pendràs lo nom del teu  
Ex 24,3  respongué a una veu: –Tots los  manaments de Déu farem. 4 E Moysès scriví  
Ex 24,12  ’t taulas de pedre e la ley e los  manaments que he scrits per ço que’ls  
Lv 4,2  de sacrifici e de tots los  manaments que lo Senyor ha manat que no’s 
Lv 18,4  los meus judicis e servau los meus  manaments, e anau en aquells. Yo sóm Déu  
Lv 18,30 del ceu poble. 30 »Guardau los meus  manaments e no fassau ço que féran aquells 
Lv 19,37  Egipte. 37 »Guardau tots los meus  manaments e tots los universos juýs e feu  
Lv 20,8  Déu vostro. 8 »Guardau los meus  manaments e feu aquells, car jo sóm lo  
Lv 22,9  lo Senyor Déu. 9 »Guardau los meus  manaments per ço que no siau sotmesos a  
Lv 25,18 Senyor Déu vostre. 18 »Feu los meus  manaments e guardau los meus juýs e  
Lv 26,3  Jo sóm lo Senyor. 3 »Si los meus  manaments guardau e fareu aquells, jo us  
Lv 26,14  no oyreu ni no fareu tots los meus  manaments, 15 ni si menyspresau las mias  
Lv 26,45  sóm lo Senyor Déu. Aquests són los  manaments e los juýs e las ligs las quals  
Lv 27,34  ’s deu rembre. 34 Aquests són los  manaments que manà nostro Senyor per mà de 
Ex 25,22 testimoni que jo’t daré, 22 e puxs  manar-t’he e parlar-t’he sobre lo  
Lv 14,36  en la mia casa.” 36 E lo prevere  manarà a ell que deneig totas las  
Ex 7,4  e matré la mia mà sobre Egipte, e  manaré ma host e lo meu poble, los fills  
Ex 23,27 nombre de tos jorns. 27 »La mia por  manaré devant tu e auciuré tot lo poble a  
Ex 23,28  enamichs gitaràs los costats, 28 e  manaré devant tu dementre que reposeràs l’ 
Ex 25,22  del testimoni, de totas coses que  manaré per tu als fills d’Irrael. 23 »E  
Ex 29,43  stabliré quant parlaré. 43 E allí  manaré los fills de Yrrael e serà  
Lv 24,12 en la càrcer entrò que sabéssan què  manaria Déu que fos fet d’ell. 13 E parlà 
Ex 3,12 e aquest senyal hauràs que jo t’he  manat: que com hauràs tret lo poble de  
Ex 7,6  axí com nostro Senyor los havia  manat. 7 E era Moysès de LXXX anys e Aron  
Ex 7,10  axí com nostro Senyor los havia  manat, e gità Aron la verga devant Farahó  
Ex 7,13  Farahó e no’ls oyí, axí com havia  manat nostro Senyor 14 a Moysès, e  
Ex 7,20  axí com nostro Senyor los havia  manat, e levà sa verga e ferí l’aygüe del 
Ex 7,22  axí com nostro Senyor los havia  manat. 23 E girà’s e intrà-sse’n en sa 
Ex 8,15  oyí, axí com nostro Senyor havia  manat. 16 E dix nostro Senyor a Moysès:  
Ex 8,19  oyí, axí com nostro Senyor havia  manat. 20 E dix nostro Senyor a Moysès:  
Ex 9,35  fills de Yrrael, axí com Déu havia  manat per mà de Moysès. 10,Tit Capítol  
Ex 12,28  fills de Yrrael [*] axí com havia  manat nostro Senyor a Moysès e Aron. 29 E  
Ex 12,35 axí com nostro Senyor Déu los havia  manat per Moysès e Aron, ço és, que  
Ex 12,50  Irrael axí com nostro Senyor havia  manat a Moysès e Aron, 51 e en un die  
Ex 16,24 matí. 24 E féran-ho axí com havia  manat Moysès, e no’s podrí ni hy fou  
Ex 17,10  10 E féu Josuè axí com a ell havia  manat Moysès [*]. E Moysès e Aron [*]  
Ex 18,24  Moysès, féu tot ço que ell havia  manat, 25 e trià hòmens nobles de tot  
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Ex 19,7  ’ls totas las paraules que havia  manat nostro Senyor, 8 e respòs tot lo  
Ex 19,8  lo poble: –Ço que nostro Senyor ha  manat farem. E quant hach comptat a nostro 
Ex 19,23  de Sinaý, car tu conjurist e has  manat e dit: “Posa’ls-ma entorn lo munt 
Ex 29,35 santifichades són. 35 »Ço que t’he  manat feràs sobre Aron e sos fills. VII  
Ex 31,6  ço que’s fassa tot ço que a tu he  manat: 7 lo tabernacle de la covinensa e  
Ex 34,4  axí com nostro Senyor li havia  manat, e portà las II taulas. 5 E quant  
Ex 34,11  »E guarda tot ço que jo t’he vuy  manat. Jo gitaré vuy devant ta cara lo  
Ex 34,34  als fills d’Irrael ço que li era  manat, 35 e vèyan la cara de Moysès quant  
Ex 35,10  savi, vinga e fassa ço que Déu ha  manat, 11 ço és a saber, tenda e son  
Ex 39,5  ab aquellas colors, axí com havia  manat nostro Senyor a Moysès. 6 E féu II  
Ex 39,31  de Yrrael tot ço que Déu havia  manat a Moysès, 32 e oferiren lo  
Ex 39,42  los fills de Yrrael axí com havia  manat nostro Senyor Déu. 43 E quant Moysès 
Ex 40,14  14 E féu Moysès tot ço que havia  manat nostro Senyor. 15 Al primer mes, al  
Ex 40,17  axí com nostro Senyor havia  manat. 18 E posà lo testimoni en l’archa, 
Ex 40,21  21 e ordonà sos pans axí com havia  manat nostro Senyor a Moysès. 22 E posà lo 
Ex 40,25  de bonas odors, axí com Déu havia  manat a Moysès. 26 E posà la tenda de l’  
Ex 40,27  axí com nostro Senyor Déu havia  manat a Moysès. 28 E lo labis [*] entre lo 
Ex 40,30  pujassen a l’altar, axí com havia  manat nostro Senyor Déu a Moysès. 31 E  
Ex 40,31 a punt, axí com nostro Senyor havia  manat a Moysès, 32 cobrí una nuu lo  
Lv 4,2 tots los manaments que lo Senyor ha  manat que no’s fassen ferà qualsevolrà: 3 
Lv 8,9  en santificació, axí com havia  manat a ell nostro Senyor. 10 E aportà  
Lv 8,13 e posà en ells mitra, axí com havia  manat nostro Senyor. 14 E aportà I vadell  
Lv 8,17  las albergades, axí com li havia  manat nostro Senyor. 18 E oferí I ariet en 
Lv 8,21  de suau odor a Déu, axí com havia  manat a ell. 22 E sacrifichà l’ariet  
Lv 8,29  en part sua, axí com havia  manat a ell lo Senyor Déu. 30 E pres l’  
Lv 8,35  e siau remembrants axí com a mi és  manat. 36 [*] 9,Tit Capítol VIIIIº 1 E com 
Lv 10,1  foch strany, lo qual a ells no era  manat. 2 E isqué foch de nostro Senyor e  
Lv 10,5  -los defora axí com los fou  manat. 6 E parlà Moysès a Aron e a Eletzar 
Lv 10,13  sacrificis del Senyor axí com és  manat a mi. 14 E lo pits que és ofert e la 
Lv 10,18  aquella en lo santuari, axí com és  manat a mi. 19 E respòs Aron a Moysès:  
Lv 13,19  sicatrix blancha o sotsroja, sia  manat al sacerdot, 20 lo qual veja lo loch 
Lv 16,15  aquell dintre la claustre axí com  manat és de la sanch del toro, la qual deu 
Lv 21,24 los fills d’Irrael, axí com li fou  manat. 22,Tit  1 E parlà nostro Senyor a  
Lv 24,23  Irrael axí com nostro Senyor havia  manat a Moysès. 25,Tit Capítol XXV 1 E  
Ex 4,28  havia tramès los senyals que havia  manats. 29 E venguéran ensemps e ajustaren 
Ex 5,8  -hi ells e cúllan rostoy. 8 A  manera de las teulas que primer fèyan  
Ex 21,22 haurà aytant de dan com lo marit †e  manera† de la fembra e los àrbitres  
Ex 22,17  dar, retrà-li lo haver segons la  manera de l’axovar que las vèrgens han  
Ex 25,33  altre; 33 ab III forats qui sían a  manera de nou en cascuns dels canons, e  
Ex 25,33  los liris, e III semblants anaps a  manera de nou, e en l’altre canó,  
Ex 25,34  canalobre seran IIII anaps en  manera de nou, sperulles e rodanxes per  
Ex 28,33  peu de aquella gonella, entorn, a  manera de magranes de jacint e de porpre e 
Ex 37,19  e III d’altre. 19 E III anaps a  manera de nou per cascun arbre, e [*]  
Ex 37,20  IIII forrellats e IIII anaps a  manera de nou, e per cascunas [*] liris,  
Ex 38,4 e arpions e fogués, 4 e grasellas a  manera de ret féu de aram, e sots ella  
Ex 38,11 e caps de colonas de aquella matexa  manera de obra de matall. 12 E ves ponent  
Lv 2,14 oferta oferràs sal. 14 »Si en altre  manera oferràs dons de las tuas promíssies 
Lv 5,7  e per lo peccat. 7 »E en altre  manera, si no porà oferir bestiar, ofira  
Lv 5,18  del folch al sacerdot, segons la  manera de la stimació del peccat. Lo qual  
Lv 6,2  e ell robarà aquella, o en alguna  manera la negarà o li’n ferà alguna  
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Lv 7,21  pot e menjarà d’aquesta matexa  manera las carns, serà tallat del ceu  
Lv 8,26 Senyor; pa sens levat e I bestesa a  manera de crespell salgada d’oli e una  
Lv 10,7 axireu fora lo tabernacle; en altre  manera parireu, e lo oli de la santa unció 
Lv 11,28 vespre. 28 E qui portarà d’aquesta  manera mort, levarà la sua vestimenta e  
Lv 15,13 si serà sanat aquell qui d’aquesta  manera de pació era ensutzat, nombrarà VII 
Lv 18,22  Senyor. 22 »Ab mascle no useràs a  manera de fembra, car gran abominació és.  
Lv 25,5 las tuas promícias no cullas quax a  manera de venemar, car aquell any és  
Ex 23,23  devant tu [*]. 21-22 [*] 23 »[*] e  manerà lo amoreu e lo heteu e lo farizeu e 
Lv 6,3 o la li selarà, o en totas aquestas  maneras o en una de totas ferà contra  
Ex 33,12  dix Moysès a nostro Senyor: –Tu’m  manes que jo men aquest poble, e no’m  
Ex 23,15  festa del pa alís; [*] axí com vos  maní al temps del mes [*] quant axís de  
Ex 31,11 de bona odor [*]; e tot ço que a tu  maní. 12 E dix nostro Senyor a Moysès: 13  
Ex 34,18  per VII dies menge [*], axí com te  maní al temps del mes de las novellas  
Lv 26,13 trenquí la brancha del vostro jou e  maní-vos ab fermatat. 14 »Per la qual  
Ex 20,26  per ço que la tua legesa no sia  manifestament vista.” 21,Tit Capítol XXVI  
Ex 16,3  pans [*] sadollament. Per què’ns  manist de allà en aquest loch del desert,  
Ex 18,22  a tu, e ells jutgen solament las  manors coses. Pertex los càrrechs entre  
Ex 3,8  per ço que’ls desliure de las  mans dels egipcians e’ls amèn en terra  
Ex 6,1  veuràs què faré a Farahó, car per  mans forts los lexaré e en mà fort los  
Ex 9,8 Senyor a Moysès e Aron: –Preneu las  mans plenas de cendra del foch, e Moysès  
Ex 9,29  jo axiré de la ciutat, stendré mas  mans a nostro Senyor e cessaran los trons  
Ex 9,33  Moysès [*] de la ciutat e stès las  mans a nostro Senyor, e cessaren los trons 
Ex 12,11  peus, e tendreu bastons en vostras  mans; e menjar-l’heu tost, car açò és  
Ex 15,17  Senyor, que fermaren las tues  mans. 18 Nostro Senyor regnerà per  
Ex 17,11  munt. 11 E quant Moysès levava las  mans, vensia Yrrael, e si un poch las  
Ex 17,12  baxava, Amalech vensia. 12 E las  mans de Moysès éran faxugues e passants, e 
Ex 17,12 sech. Aron e Hur sostenían las suas  mans de la una part e de l’altre, e las  
Ex 17,12  una part e de l’altre, e las suas  mans no s’abaxaren tro que lo sol se  
Ex 21,13  o Déu l’haurà aportat en sas  mans, jo li stabliré loch hon dega fugir e 
Ex 23,31 entrò al flum. E liuraré en vostras  mans los habitadors de la terra e los  
Ex 28,41  a sos fills ab ell, e sagraràs las  mans de tots, santificharàs-los per ço  
Ex 29,9  E pus que hauràs concegrades lurs  mans, 10 ajusteràs lo vedell devant lo  
Ex 29,10  e Aron e sos fills poseran lurs  mans sobre lo cap d’ell. 11 E sacrificar  
Ex 29,15  d’ell posarà Aron e sos fills las  mans. 16 E quant l’hauràs sacrificat,  
Ex 29,19  ell Aron e sos fills poseran lurs  mans. 20 E sacrificharàs-lo, e pendràs  
Ex 29,20  fills, e sobre los polsos de lurs  mans e dels peus drets, e scamparàs la  
Ex 29,24 24 e posar-ho-has tot sobre las  mans de Aron e de sos fills, e santifichar 
Ex 29,25  25 E pendràs totas coses de las  mans d’ells e ensendràs-ho sobre l’  
Ex 29,29  sos fills aprés d’ell, e las  mans d’ells sían untades en ella e  
Ex 29,35  e sos fills. VII dies sagraràs las  mans d’ells, 36 e oferràs un vadell  
Ex 30,19  s’han en ell Aron e sos fills las  mans e los peus 20 quant intraran al  
Ex 32,29  –Vuy haveu concegrades vostres  mans a nostro Senyor, cascú en son fill e  
Ex 40,29 -sa Moysès e Aron e sos fills las  mans e los peus 30 quant intraren en lo  
Lv 1,4 pagar nostro Senyor; 4 e posarà las  mans sobre lo cap del sacrifici e serà  
Lv 2,8  Senyor, e liurar-ho-has en las  mans dels sacerdots. 9 E com aquell oferrà 
Lv 4,15  15 e posen los vells d’Irrael las  mans sobre lo cap de aquell devant lo  
Lv 8,14  e Aron e sos fills posaren las  mans sobre lo cap de aquell, 15 e degollà  
Lv 8,18  posaren Aron e sos fills lurs  mans. 19 E degollà aquell e scampà la  
Lv 8,22  dels sacerdots, e posaren lurs  mans sobre lo cap de aquell Aron e sos  
Lv 8,24 orella dreta e lo polzo dret de las  mans e dels peus, e lo romanent gità sobre 
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Lv 8,28  devant Déu, 28 ell ho pres de las  mans de aquells e perfumà sobre lo altar  
Lv 9,22  axí com manà Moysès. 22 E stès las  mans devant lo poble e beneý’ls. E com  
Lv 15,11  abans que sían lavats ab las  mans, levarà la sua vestimenta, e levats  
Lv 21,10 és gitat untament d’oli e las suas  mans són concegrades en ofici de sacerdot  
Lv 24,14  oÿren dir la flastomia posen lurs  mans sobre lo cap de aquell, e alepiden- 
Lv 26,25  vosaltres, e liurar-vos-he en  mans de vostros enamichs, 26 e puxs  
Ex 36,18  lo terrat e que’n fos fet un  mantell de totas las sagas. 19 E féu lo  
Ex 12,34  levat, e ligaren-la en lurs  mantells e posaven-la sobre lo musclo.  
Lv 8,6  que nostro Senyor manà fer. 6 E  mantinent pres Aron e sos fills e levà a  
Lv 9,8  axí com manà nostro Senyor. 8 E  mantinent Aron se acostà a l’altar e  
Lv 10,5  -los fora de las albergades. 5 E  mantinent ells intraren e prengueren-los 
Lv 14,45  e la casa és inmunde. 45 La qual  mantinent sia destroÿda e las suas parets  
Lv 2,6  de levat, 6 depertiràs aquella  manudament e scamparàs demunt oli. 7 »E si 
Ex 16,14 cubert la cara de la terra, aparech  manut quax [*], en semblansa de gelada  
Lv 13,30  del cuyro e en ell cabells roigs  manuts haurà, ensutzat és, car lebrós és  
Ex 14,2 Firoch, qui és entre Magelalum e la  mar, quantre Belsafon. Devant ell posareu  
Ex 14,2 ell posareu las albergades sobre la  mar. 3 Car Farahó dirà dels fills de  
Ex 14,3  “Costrets són en lo desert e la  mar los ha enclozos.” 4 E jo endureyré lo  
Ex 14,9  Egipte, trobaren-los prop de la  mar; e tota la cavallaria e los carros de  
Ex 14,16 tua verga e sten la tua mà sobre la  mar e pertex-la, per ço que vagen los  
Ex 14,21  hach stès Moysès la mà sobre la  mar, depertí-la nostro Senyor e féu gran 
Ex 14,22  los fills d’Irrael per mig de la  mar secha, que la aygüe era axí com a mur  
Ex 14,23  aprés ells, [*] per mig de la  mar. 24 E era ja vengut lo matí, e nostro  
Ex 14,26  a Moysès: –Sten la tua mà sobre la  mar per ço que tórnan las aygües quantre  
Ex 14,27  hach stesa Moysès la mà quantre la  mar, tornà al primer loch, e mentre los de 
Ex 14,28  de Farahó que éran intrats en la  mar, que I d’ells no’n romàs. 29 E los  
Ex 14,29  de Yrrael anaven per mig de la  mar en sech, e las aygües era quax mur a  
Ex 14,31 los de Egipte morts a la riba de la  mar e la gran plaga que havia Déu feta  
Ex 15,1  lo cavall e lo pujador gità en la  mar. 2 La mia fortalesa e la mia laor és  
Ex 15,4 de Farahó e la sua host gità en la  mar, e los prínceps són triats e són-se 
Ex 15,4 triats e són-se aginollats en la  mar Roja. 5 Los abís los han cuberts e  
Ex 15,8 ajustaren-sa los abís enmig de la  mar. 9 E dix lo enamich: «†Per si per  
Ex 15,10  10 E lo teu spirit bufà en la  mar e cobrí-los; pesants foren com a  
Ex 15,19  e ab sos cavallers entrà en la  mar [*], e los fills d’Irrael anaren per  
Ex 15,19  Irrael anaren per sech enmig de la  mar. 20 E aprés Maria profatitzà, sor de  
Ex 15,21  lo cavall e lo pujador gità en la  mar. 22 E aprés pertiren de la Mar Roja e  
Ex 20,11  Senyor lo cel e la terra e la  mar e ço qui és en ells, e posà en lo  
Ex 23,31  térmans de la Mar Roja entrò a la  mar dels felisteus, e del desert entrò al  
Ex 36,27 part del tabernacle qui guarda a la  mar, féu VI taulas 28 e II vazos per  
Ex 36,32  ves la part de ponent quantre la  mar. 33 E féu un altre forrellat qui  
Lv 11,9  qui han ales e scata, axí en  mar com en terra e en aygües de flums o en 
Lv 11,10  en las aygües que’s moven com en  mar, és abominable a vosaltres; 11 [*] las 
Ex 10,19  ponent, e gità las lagostas en la  Mar Roja, axí que no’n romàs neguna en la 
Ex 13,18  la via del dessert qui és prop la  Mar Roja. E los fills d’Irrael pujaren  
Ex 15,22  la mar. 22 E aprés pertiren de la  Mar Roja e axiren al desert de Suris. E  
Ex 23,31  31 »E posaré tos térmans de la  Mar Roja entrò a la mar dels felisteus, e  
Ex 15,23  trobaren aygüe. 23 E vinguéran en  Marach, e no podien beura las aygües de  
Ex 15,23  e no podien beura las aygües de  Marach per ço com éran amargants, aon posà 
Ex 28,17  qui han nom sardis e stopaci e  maragde; 18 en la sagona haurà carvoncle e 
Ex 39,10  orde havia sardis e stopaci e  maragde; 11 en la segona, carvoncle e  
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Ex 9,4  fort gran, 4 e ferà nostro Senyor  maravella entre las possacions [*] de  
Ex 9,5 que demà farà nostro Senyor aquesta  maravella. 6 [*] e en l’altre die moriren 
Ex 3,20 Egipte [*] 20 [*] en totas las mias  maravellas que faré enmig d’ells, e puxes 
Ex 4,21  e ratorna en Egipte, e totas las  maravellas que jo posí en ta mà fes devant 
Ex 7,3  e montiplicaré los senyals e mes  maravellas en terra de Egipte. 4 E no us  
Ex 8,22  linatges [*]. 22 E feré aquell die  maravellas en la terra de Jassen en què és 
Ex 11,10  10 E Moysès e Aron féran totas las  maravellas qui són stades ditas devant  
Ex 15,11  Tu est terrible e loable e faent  maravellas. 12 Has stesa ta mà e la terra 
Ex 31,5  d’or e d’argent e d’aram 5 e de  marbre e de pedras precioses e de  
Ex 2,8 -hy. E anà la massipa e apellà sa  mare. 9 A la qual dix la filla de Farahó:  
Ex 20,12  ’l. 12 »Honra ton pare e ta  mare per ço que vischas molt sobre la  
Ex 21,15  15 E qui ferirà son pare o sa  mare, muyra de mort. 16 E qui furtarà home 
Ex 22,30 axí matex feràs: VII dies sia ab sa  mare, e al VIIIèn die lo retràs. 31  
Ex 23,19  »E no couràs cabrit ab let de sa  mare. 20 »Jo’t trematré mon àngel, e yrà  
Ex 34,26 teu. »No couràs cabrit ab let de sa  mare. 27 E dix nostro Senyor a Moysès:  
Lv 18,7  7 »La letgesa de ton pare e de ta  mare no descobriràs, car te mare és [*]. 8 
Lv 18,7 e de ta mare no descobriràs, car te  mare és [*]. 8 »Ne descobriràs la vergonya 
Lv 18,9 ta sor, de part de ton pare o de ta  mare, que serà engendrade en casa o  
Lv 18,13  13 »Ne la vergonya de la sor de ta  mare no revalaràs, per ço car és carn de  
Lv 18,13 revalaràs, per ço car és carn de ta  mare. 14 »La vergonya de ton oncle no  
Lv 19,3  de vosaltres tema son pare e sa  mare. »E guardau lo meu dissapte, car jo  
Lv 20,9  9 »Qui maleyrà son pare o sa  mare muyre de mort, car aquell qui maleyrà 
Lv 20,9  aquell qui maleyrà son pare e sa  mare, la sanch de aquells sia sobre ell.  
Lv 20,14  ells. 14 »Qui pendrà per muller  mare e filla, fa gran letgesa; sían tots  
Lv 20,19  de la germana de ton pare ne de ta  mare, e qui açò ferà las vergonyas de sa  
Lv 21,2  e en propis, ço és, sobre pare e  mare e fill e filla e frare 3 e sor verge  
Lv 21,11  emperò sobre son pare e sobre sa  mare no serà ensutzat. 12 Ne no ischa [*]  
Lv 22,27 dies seran sots las mamellas de lur  mare, e en lo die vuytè d’equí avant  
Lv 24,11  aquell, fou amanat a Moysès. E la  mare d’aquell era apellada Salomich filla 
Ex 15,23  covinent nom al loch e apellà’l  Marè, que vol dir «Amargor». 24 E murmurà  
Ex 28,24  loch cadenas d’or qui són en los  marges, 25 e ajusteràs lo strem de  
Ex 6,20 cozina, qui li parí Aron e Moysès e  Maria. E foren los anys de Ameran CXXXVII  
Ex 15,20  sech enmig de la mar. 20 E aprés  Maria profatitzà, sor de Moysès, ab l’  
Ex 21,22  viurà, haurà aytant de dan com lo  marit †e manera† de la fembra e los  
Lv 21,3  3 e sor verge que no és acostada a  marit; 4 mas en príncep de son poble no  
Lv 21,7  ni aquella que és rebujade per  marit, car ell és concegrat al Senyor Déu  
Ex 25,36  los canons de aquell seran tots ab  martell stoserats d’or pur. 37 E feràs  
Ex 1,17  lo manament del rey de Egipte,  mas selaven los mascles. 18 E lo rey  
Ex 3,22  e quant axireu no axireu buyts, 22  mas demanarà la fembra a sa veÿna e a sa  
Ex 4,1 –No’m creuran ni oyran la mia veu,  mas diran: “No t’és aparegut Déu.” 2 E  
Ex 5,7 fer las teulas axí com primerament,  mas vagen-hi ells e cúllan rostoy. 8 A  
Ex 7,12 lurs vergas e tornaren-se drachs,  mas la verga de Aron devorà los drachs d’ 
Ex 8,28  al Senyor Déu vostro [*];  mas que no aneu luny. Pregau per mi. 29  
Ex 9,29  jo axiré de la ciutat, stendré  mas mans a nostro Senyor e cessaran los  
Ex 10,5  tota la terra, que res no aparega,  mas que destroesca ço que la pedre no  
Ex 10,11  no’s penseu. 11 No’s ferà axí,  mas anau-hi los hòmens e sacrifichau a  
Ex 10,17  Déu vostro e’n vosaltres, 17  mas ara perdonau-ma aquesta vegada e  
Ex 12,9 menjareu res cruu ni cuyt en aygüe,  mas rostit al foch; lo cap ab los peus e  
Ex 12,9 los peus e ab los budells menjareu,  mas la bocha no li trenchareu. 10 E no’n  
Ex 13,18  e que s’entornàs en Egipte; 18  mas amanà’ls entorn per la via del  
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Ex 16,8  nós no és vostre murmurament,  mas quantre Déu! 9 E dix Moysès a Aron:  
Ex 16,18  pus que aquell qui menys n’havia,  mas cascuns na ajustaren segons açò que  
Ex 18,19  és que tu no’l poràs soferir; 19  mas oges mas paraulas e mon concell, e  
Ex 18,19 tu no’l poràs soferir; 19 mas oges  mas paraulas e mon concell, e serà Déu ab  
Ex 21,8  qui serà liurada, lexar-la-ha,  mas no haurà poder que la vena a strany  
Ex 21,13  E aquell qui no l’haurà aguaytat  mas de ventura l’haurà trobat, o Déu l’  
Ex 21,18  pedra o ab puny, e aquell no morrà  mas geurà al lit, 19 si se’n va defora ab 
Ex 21,28  pedres e no menig negú de sa carn,  mas lo senyor del bou no haurà mal. 29 E  
Ex 22,31  carn qui bèsties hagen menjades,  mas gitar-la-heu als cans. 23,Tit  
Ex 23,5  en terra carregat, no te n’iràs,  mas levar-l’has ab ell. 6 »E no t’  
Ex 25,34  que partiran devant l’asta, 34  mas en aquell canalobre seran IIII anaps  
Ex 26,32  deurades e hauran los caps d’or,  mas los fondaments d’argent. 33 [*] seran 
Ex 29,14 e oferràs encens sobre l’eltar, 14  mas la carn del vadell e lo cuyro e los  
Ex 32,18  de hòmens qui contrasten a fugir,  mas de hòmens qui càntan. 19 E quant se  
Ex 32,34  jo’l rauré del meu libre, 34  mas tu vés e amena aquest poble de qui jo  
Ex 32,34  e lo meu àngel irà devant tu;  mas jo vesitaré aquest peccat d’ells al  
Ex 33,23  mia mà e veuràs las mias spatles,  mas la mia cara veura no la poràs. 34,Tit  
Ex 34,13  jamés no faces amistat [*], 13  mas destroex lurs ares e trencha lurs  
Ex 34,35  Moysès quant axia que era cornuda,  mas aquell cobria altre vegada sa cara com 
Ex 38,7  qui parien al costat de l’altar;  mas aquell altar no era spes mas cavat de  
Ex 38,7 altar; mas aquell altar no era spes  mas cavat de dins [*]. 8 E féu lo bací d’ 
Lv 6,30  del testimoni no sia menjat,  mas en foch sia cremat. 7,Tit Capítol VII  
Lv 7,19 neguna cose inmunde no sia menjada,  mas sia cremada al foch, e ço que serà net 
Lv 10,7  que cremà nostro Senyor Déu; 7  mas vosaltres no axireu fora lo  
Lv 11,4  remuguerà e haurà ungle,  mas no serà fesa, axí com lo camell e d’  
Lv 11,26 post. 26 »Tot animal que hage ungle  mas no serà depertida ne no remuguerà,  
Lv 13,39 sotsscura, sàpia que no és lebrozia  mas màcula de color blancha e l’home és  
Lv 13,42 cap e és calbo, munde és. 41 [*] 42  mas ci en la calvura o en lo cugurós serà  
Lv 15,25  no en lo temps de las mèstruas,  mas aprés lo temps, serà no nèdea quax axí 
Lv 19,14  lo sech cose on se puga fer mal,  mas tembràs lo Senyor ton Déu, car jo sóm  
Lv 19,21  morir, †si bé† no serà francha, 21  mas per la sua colpa oferrà al Senyor a la 
Lv 21,4 verge que no és acostada a marit; 4  mas en príncep de son poble no serà  
Lv 21,14  e la vil e la putana no prenga,  mas la poncella de son poble. 15 No mescla 
Lv 22,6  coses que són santifichades;  mas com levarà la sua carn ab aygüe, 7 com 
Lv 22,11  logater no menjarà de aquellas; 11  mas si lo sacerdot comprerà algú ab son  
Lv 22,23  talladas las orellas e la coha,  mas a pagar los vots no podeu fer. 24 Ab  
Lv 23,8  obre servil no fareu en aquell, 8  mas ofarreu en foch sacrificis a Déu per  
Lv 23,22 cullireu las spigues que romandran,  mas lexar-les-heu als pobres e als  
Lv 25,12 la santifichació en l’any jubileu,  mas del camp menjareu ço que serà en ell.  
Lv 25,14  d’ell, no costrengues ton frare,  mas segons lo nombre de l’any jubileu  
Lv 25,17 vosaltres no aflegescha a l’altre,  mas cascú de vosaltres tema son Déu, car  
Lv 25,40  no l’opremes axí com a catiu, 40  mas axí com a logater, car avidedís serà  
Lv 25,43  ni no aflegiràs aquells per poder,  mas tem lo Senyor ton Déu. 44 »Servents e  
Lv 26,23 »E si axí no volreu rebre diciplina  mas ireu ab mi en duresa, 24 jo iré contre 
Lv 27,20  l’ha; 20 e si no’l volrà rembre,  mas que serà a algun altre venut, d’equí  
Ex 3,10 què són opremuts dels egipcians. 10  Mas vina, e trematré’t al rey Farahó per  
Ex 3,19  que sacrifiquem al Senyor Déu.” 19  Mas jo sé que no us lexarà anar lo rey de  
Ex 7,3  los fills d’Irrael de sa terra. 3  Mas jo li endureyré lo seu cor, e  
Ex 29,1  d’ell. 29,Tit Capítol XXXIIII 1  »Mas açò feràs quant sían sagrats en  
Ex 39,1 palau engir. 39,Tit Capítol XXXXV 1  Mas de jacint e de porpre e de vermelló e  
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Lv 13,4  arbitre d’aquell serà depertit. 4  »Mas si serà luent e blancha la plaga en  
Lv 16,3  la cuberta e açò en una nuu. 3  Mas ab açò vendrà Aron a la santedat, que  
Ex 1,16  e vendrà lo temps de parir, si és  mascle ocieu-lo, e si és famella stojau  
Ex 1,22  Farahó a tot lo poble e dix: –Tot  mascle que nexerà, gitau-lo dins lo  
Ex 12,5  5 E serà l’anyell sens màcula,  mascle, de I any. Segons aquesta costuma  
Ex 12,48  primerament serà circuncís lo  mascle, adonchs salebrar-ho-ha segons  
Ex 13,12  en tas bísties. Tot açò que hauràs  mascle, sagreràs a nostro Senyor. 13 Lo  
Ex 13,15  tot ço que obre volva que sia  mascle [*].” 16 E serà quax senyal en ta  
Ex 23,17  17 »III vegades l’any aperrà tot  mascle devant lo Senyor Déu. 18 »No  
Ex 34,23 temps. 23 »[*] de l’any aperrà tot  mascle teu devant lo Senyor Déu d’Irrael  
Lv 1,3  holocaust e del bestiar, oferrà lo  mascle no anorreat a la porta del  
Lv 3,1  bous, aquell que sacrificharà, sia  mascle o sia famella, ofira lo pus net  
Lv 3,6  serà per pacifichament, sia  mascle o sia femella, aquell qui oferrà  
Lv 12,2  consabut per sament, si infanterà  mascle serà no nèdea per VII dies, entorn  
Lv 12,7  és la lig de las †mèstrues† de  mascle e fembre. 8 E si no haurà poder que 
Lv 18,22  Déu teu. Jo sóm Senyor. 22 »Ab  mascle no useràs a manera de fembra, car  
Lv 20,13  sia sobre ells. 13 »Qui dormirà ab  mascle, ço és, que jaurà ab ell e hi serà  
Lv 22,19  Senyor. 19 Sia ofert per vosaltres  mascle menys de màcula de vostros bous o  
Lv 27,3  preu ceu sots stimació: 3 Si serà  mascle de XX fins en XXXX anys, donerà L  
Lv 27,5  5 E si serà de V anys tro a XX, lo  mascle derà XX cicles, e la fembra, X. 6 E 
Lv 27,6 6 E si és de I mes tro a V anys, lo  mascle derà V cicles, e la fembra, III. 7  
Lv 27,7  III. 7 E de XXXX anys amunt, lo  mascle derà XV cicles, e la fembra, X. 8 E 
Ex 1,17  del rey de Egipte, mas selaven los  mascles. 18 E lo rey apellà-las e dix:  
Lv 6,18 peccat o per colpa. 18 Solament los  mascles dels fills de Aron menjaran ella,  
Lv 6,29 e puxs levat ab aygüe. 29 »Tots los  mascles del linatge sacerdotal mengen las  
Lv 7,6  Senyor per la colpa. 6 Tots los  mascles de linatge de prevere en lo loch  
Ex 34,19  ço que obra la vulva del linatge  masculí serà meu; de totas las qui han  
Ex 1,7  cresquéran e multiplicaren fort  massa e compliren la terra. 8 E entretant  
Ex 1,10  -lo per ço que no moltiplich  massa, e si’s defèn quantre nós féssam  
Ex 1,20  20 [*] e cresqué lo poble e fou  massa confortat, 21 car las madrinas  
Ex 9,35  lo seu cor e de sos servents  massa endureÿt, e no lexà los fills de  
Ex 12,38  e ovellas e altre bestiar molt e  massa. 39 E comolguéran la farina que  
Lv 25,53  tu no sia aflegit fortsadement ni  massa. 54 E si per açò no’s porà rembre,  
Ex 2,8 8 E ella respòs: –Vé-hy. E anà la  massipa e apellà sa mare. 9 A la qual dix  
Ex 21,10 ·n pren altre, ferà las nossas a la  massipa e no li negarà sos vestits ni lo  
Ex 2,5 ço que’s levàs al flum, e las suas  massipas anaven per mig de la canal. E  
Ex 2,17 -na. E levà’s Moysès e defès las  massipas e abeurà lur bestiar. 18 E quant  
Ex 5,14 [*] e dèyan: –Per què no compliu la  masura de las teulas vuy e ayir axí com  
Ex 16,16  com li bast a menjar a I die, una  masura per cascun cap, segons lo nombre de 
Ex 16,18 altres menys, 18 e masuraven-lo a  masura de gòmor; e aquell qui més n’havia 
Ex 16,32 que manà nostro Senyor: “Umpliu una  masura de aquella, e sia guardada en las  
Ex 16,33  magna aytant com ne pot pendre una  masura, e stojau-ho [*] a las  
Ex 26,2  haurà XXVIII colzades [*]; de una  masura seran totas 3 les V cortinas, e sí  
Ex 26,8  e d’ample IIII; e serà agual la  masura de la una e de l’altre. 9 De las  
Ex 29,40  una fogassa untada ab oli que haja  masura la quarta part de aquella [*], 41 e 
Ex 30,24  del santuari, e oli de olives una  masura. 25 E feràs oli sant de unció e  
Ex 36,9  XXVIII colzos, e d’alt IIII; una  masura havían totas las cortinas. 10 E  
Ex 36,15  e d’ample IIII; totas éran de una  masura. 16 E ajustaren V dejús e altres V  
Ex 38,18  lonch e d’alt V colzos, segons la  masura que havían totas las tendas del  
Ex 38,24  besants e DCCXXX sicles a la  masura del santuari. 25 E fou ofert de  
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Lv 6,6  sacerdot segons la stimació de la  masura del peccat. 7 E aquell prech per  
Lv 7,10  d’Irrael sia depertit per agual  masura. 11 »Aquesta és la lig de la  
Lv 19,36 en juý, ne en pes [*]. 36 La vostra  masura sia justae; lo vostro pes, agual;  
Lv 27,3  donerà L sicles d’argent a la  masura del santuari; 4 e si és fembra,  
Lv 27,16 serà concegrat al Senyor, segons la  masura de la sament serà stimat lo preu:  
Ex 16,36  36 E gòmor, ço és, una de aquellas  masuras, [*] fou stojada a las generacions 
Ex 16,18 -na, uns més e altres menys, 18 e  masuraven-lo a masura de gòmor; e aquell 
Ex 16,22 al VI die cullían-na al doble, II  masures per cascun home. E tots los  
Ex 26,11 altre [*]. 11 L fermays o botons de  matall ab los quals sían ajustades las  
Ex 35,24  e gesint, 24 e argent e or e  matall e aram oferían a nostro Senyor, e  
Ex 38,11 de aquella matexa manera de obra de  matall. 12 E ves ponent havia tendas de L  
Lv 24,18  home, muyre de mort; 18 e qui  matarà animal, retrà animal per animal. 19 
Lv 24,21 aytal li cové sostenir. 21 »Si algú  matarà bístie, smen-la; qui ferirà home, 
Ex 2,14  nós? ¿Vòs-ma tu auciura axí com  matares lo egipcià? Lavors hach paor  
Lv 6,12  lo qual nodrescha lo sacerdot  matent en ell lenya tots dies al matí, e  
Lv 10,1  de Aron, prenguéran encencers e  matéran-hi foch e ancens, e oferiren  
Lv 24,12 filla de Abrí del trip de Dan. 12 E  matéran aquell en la càrcer entrò que  
Ex 37,27  per ço que los forrellats s’hi  matéssan e l’altar se pogués portar. 28 E 
Ex 7,11  uns e altres secrets axí  matex, 12 e gitaren lurs vergas e tornaren 
Ex 12,16 festa; lo VIIèn die serà honrat axí  matex; e no fereu en ells res de obra fora 
Ex 12,41  anys; 41 e açò complit, aquell  matex die isqué tota la host de nostro  
Ex 21,27  a son servent o serventa, axí  matex los lexerà anar franchs. 28 »E si lo 
Ex 22,30  30 e de bous e de ovellas axí  matex feràs: VII dies sia ab sa mare, e al 
Ex 24,1  XXVIIIIº 1 E a Moysès dix así  matex: –Munta a Déu tu e Aron e Nadap e  
Ex 26,28 e aquells qui seran mesos de aquell  matex nombre per mig las taulas de la part 
Ex 27,11  e lurs entretalladuras. 11 Axí  matex al costat de aguiló haurà tendas en  
Ex 32,13  tos servents, a qui jurist per tu  matex e diguist: “Jo multiplicharé la tua  
Ex 36,11  en la vora de la altre cortina axí  matex, 12 per ço que las ances vinguéssan  
Lv 6,9  al matí e lo foch serà en aquell  matex altar. 10 E lo sacerdot vista  
Lv 7,7  peccat és ofert sacrifici, e axí  matex per la colpa; cascun sacrifici serà  
Lv 11,38 e aprés serà tochada per mort, aquí  matex és ensutzada. 39 »E si algun animal  
Lv 17,15  leverà la sua vestimenta e si  matex en aygüe, e serà ensutzat entrò al  
Lv 19,18  Amaràs ton amich axí com tu  matex. Jo sóm lo Senyor. 19 »Guarde las  
Lv 22,30  que puga ésser plasent, 30 aquell  matex die menjareu aquell e no’n romandrà 
Lv 23,6  Senyor. 6 En lo XVè die d’aquell  matex mes és la sollemnitat dels pans  
Lv 25,26  havia proÿsme e porà trobar aquell  matex preu a rembre-la, 27 compteran lo  
Lv 25,39  pobresa e per açò ell vendrà si  matex a tu, no l’opremes axí com a catiu, 
Lv 25,47  opremut per pobresa e vendrà si  matex a algú dels stranys o dels palegrins 
Ex 38,11  vazos e caps de colonas de aquella  matexa manera de obra de matall. 12 E ves  
Lv 4,7 del santuari. 7 E poserà de aquella  matexa sanch en lo corn de l’altar de la  
Lv 4,18 ço és, la claustre, 18 e de aquella  matexa pos en los corns de l’altar qui és 
Lv 5,2  bístie o que sia morta per si  matexa o per alguna altre reptília, e serà 
Lv 7,21  ensutzar pot e menjarà d’aquesta  matexa manera las carns, serà tallat del  
Lv 19,34 amau a ell quax axí com a vosaltres  matexs, car vosaltres fos strangers en  
Lv 22,2  de la mia santifichació que ells  matexs oferen. Jo sóm lo Senyor. 3 »Digues 
Ex 7,15  –Vés a ell –dix nostro Senyor– al  matí, e ell axirà a las aygües, i tu  
Ex 8,20  nostro Senyor a Moysès: –Leva’t  matí e stà devant Farahó quant irà a las  
Ex 10,13 aquell die e tota aquella nit, e al  matí lo vent cremant atelà la terra de  
Ex 12,10  10 E no’n romandrà res tro al  matí; e si res d’ell na roman, cremar-  
Ex 12,22  axirà fora la porta de casa tro al  matí, 23 car passarà nostro Senyor e  
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Ex 14,24  de la mar. 24 E era ja vengut lo  matí, e nostro Senyor guardà sobre las  
Ex 16,7  tremès de terra de Egipte, 7 e al  matí veureu la glòria de nostro Senyor.  
Ex 16,8  darà al vespre carn a menjar, e al  matí pa a sadollament per ço com ha oyit  
Ex 16,12  los: “Al vespre menjareu carn e al  matí vos sadollareu de pa, car jo sóm lo  
Ex 16,13 que cobriren totas las tendas, e al  matí hach una rosada blancha entorn de las 
Ex 16,21  quantre ells. 21 E cullían-na al  matí cascú tant com los podia bastar a  
Ex 16,23  e tot l’alre stojau-ho tro al  matí. 24 E féran-ho axí com havia manat  
Ex 18,13  poble, qui stava devant Moysès del  matí tro al vespre. 14 E quant ho hach  
Ex 18,14  sol e tot lo poble te spera del  matí entrò al vespre? 15 E respòs-li  
Ex 23,18  lo grex de la tua festa tro al  matí. 19 E las promíssias dels blats de la 
Ex 24,4  las paraulas de Déu, e levà’s  matí e edifichà altar al [*] munt, e XII  
Ex 27,21  e sos fills que ella crem tro al  matí devant nostro Senyor. E serà  
Ex 29,34 de la carn segrada ni del pa tro al  matí, cremar-ho-has ab foch; no seran  
Ex 29,39  II anyells cascun die, 39 un al  matí, altre al vespre, 40 e la desena part 
Ex 29,41  segons la costuma de la oferta del  matí e segons ço que diem, en odor de  
Ex 30,7  sobre ell, qui suaument olga al  matí, quant adoberà las luernas 8 e quant  
Ex 32,6  Senyor. 6 E ells levaren-sa al  matí e oferiren-li holocausts e hòstias  
Ex 34,25  de la mia hòstia; no romandrà al  matí dels sacrificis de la festa de  
Ex 36,3  tot die en la obre, [*] al  matí oferiren tots los vots del poble. 4  
Lv 6,9  cremarà en l’altar [*] fins al  matí e lo foch serà en aquell matex altar. 
Lv 6,12  matent en ell lenya tots dies al  matí, e lo holocaust posat, dessobre farà  
Lv 6,20  sacrifici perdurable, la meytat al  matí e la mitat al vespre. 21 La qual  
Lv 7,15 romanga de res alguna cose entrò al  matí. 16 »Si emperò alguna cose per  
Lv 7,16  e si alguna cose romandrà tro al  matí, legut és de menjar-la, 17 e si  
Lv 9,17 sobre la ara estés lo holocaust del  matí. 18 E degollà lo bou e l’ariet en  
Lv 19,13  tu la obre de ton logater entrò al  matí. 14 No maleyràs lo sort ni poseràs  
Lv 22,30  e no’n romandrà gens entrò al  matí e’n l’altre die. Jo sóm lo Senyor  
Lv 24,3  e cremen del vespre entrò al  matí, e açò serà a vosaltres fur  
Ex 7,4 terra de Egipte. 4 E no us oyran, e  matré la mia mà sobre Egipte, e manaré ma  
Ex 10,6  e de tots los de Egipte, que  may no ho viren tos pares ni tos avis  
Ex 10,14  tota la terra de Egipte [*], que  may aytals fóran ni seran, 15 e cobriren  
Ex 11,6 gran crit en la terra de Egipte que  may no n’hi hach aytal ne haurà 7 entre  
Ex 13,22 que fos capdell de la lur via. 22 E  may no’ls fallí la columpna de núvol de  
Ex 34,10  tots ho veuran, e feré senyals que  may no foren vists sobre la terra ne en  
Lv 27,22  és comprat e no de las pocessions  mayors, e serà santifichat al Senyor, 23  
Ex 4,6  quant le hy hach mesa, tragué-la  mazella en semblansa de neu. 7 E dix: –Met 
Ex 38,28  C [*], cascú de un besant. 28 E de  MDCCLXXV féu los caps de las colonas e  
Ex 15,6  pedre. 6 La tua mà dreta, Senyor,  me fassa gran en fortalesa; la tua mà,  
Ex 32,24  or?” E prengueren-na e donaren- me’n, e jo gití’ll al foch e isqué’n  
Ex 32,32  peccat. 32 E si no hu fas, rau- me, Senyor, del teu libre en què m’has  
Ex 2,15  e fugí-sse’n e anà en terra de  Median, e asech-se prop un pou. 16 E lo  
Ex 2,16 se prop un pou. 16 E lo sacerdot de  Median havia VII fillas, que éran vengudes 
Ex 3,1  de Getró son sogre, sacerdot de  Median, dins lo desert, e vench al munt de 
Ex 18,1 1 Quant hach oÿt Getró, sacerdot de  Median, sogre de Moysès, tot ço que havia  
Ex 3,8  en terra en què corre let e  mel, la terra del cananeu e hateu e amoreu 
Ex 3,17  en la terra en què corre let e  mel.” 18 E oyran la tua veu, e intraràs tu 
Ex 13,5  us daria, terra en què corre let e  mel, salabrereu aquesta costuma en aquest  
Ex 16,31  e lo seu tast semblant a [*]  mel. 32 E dix Moysès: –Aquesta és la  
Ex 33,3  en la terra a on corre let e  mel, car jo no pujarè ab tu, que lo poble  
Lv 20,24  haretat, terra fluent de let e de  mel. Jo sóm Senyor Déu vostro, qui he  
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Lv 9,13  ell per membres ab lo cap e cascun  membre oferiren en aquell, e posaren-ho  
Lv 1,6  del sacrifici [*] trencaran los  membres per pessas, 7 e sotsmetran a l’  
Lv 1,8  la lenya, 8 e poseran dessús los  membres especejats, ço és a saber, lo cap  
Lv 1,12  de Aron entorn, 12 e pertiran los  membres, ço és, lo cap e tot ço qui s’  
Lv 3,14  cobre lo ventre e tocha tots los  membres vidals, 15 e los II lombles ab lo  
Lv 4,8 peccat, axí aquell qui és sobre los  membres vidals com tot aquell qui és  
Lv 8,20  altar. 20 E l’ariet desmembrà per  membres, e lo cap e la frexura e lo sèu  
Lv 9,13  13 E aperallaren depertir ell per  membres ab lo cap e cascun membre oferiren 
Ex 20,24 e vostros bous en tot loch on haurà  memòria del meu nom; vendré a tu e beneyr  
Ex 3,15  he per tostemps, e aquest és mon  memorial en totas coses en las  
Ex 28,12 E [*] en la un e en l’altre costat  memorial al sobremuscle dels fills de  
Ex 33,12  nostro Senyor: –Tu’m manes que jo  men aquest poble, e no’m mostres qui  
Ex 18,6  albergat prop lo munt de Déu, 6 e  menà a Moysès e dix: –Jo, ton sogre Getró, 
Ex 18,16  entre ells e que’ls mostre los  menaments de Déu e las suas ligs. 17 E ell 
Ex 34,18  dels pans alizos; per VII dies  menge [*], axí com te maní al temps del  
Lv 10,19  menjar aquella? E cridaren a mi e  mengé del sacrifici vuy si plau devant los 
Ex 23,11  any la lexaràs reposar per ço que  mengen los pobres tel teu poble, e tot ço  
Lv 6,16  16 e lo romanent de la sèmola  mengen Aron e sos fills meyns de levat, e  
Lv 6,16  Aron e sos fills meyns de levat, e  mengen-la en lo loch del santuari del  
Lv 6,29  los mascles del linatge sacerdotal  mengen las carns d’aquell, car sant dels  
Lv 24,9  de Aron e de sos fills per ço que  mengen aquells en loch sant, car sant dels 
Lv 14,47  inmunde entrò al vespre; 47 e qui  mengerà en aquella o hi dormirà, levarà la 
Lv 17,12  Irrael: Tota ànima de vosaltres no  mengerà sanch, ni encara los stranys qui  
Lv 19,7  sia cremat ab foch; 7 e si algú  mengerà aquella aprés lo segon die, serà  
Lv 22,4  flux de sperma involuntari, no  mengerà de aquellas coses que són  
Lv 22,13  acostumat dementre era poncella,  mengerà dels menjars de son pare. Negun  
Lv 21,22  al Senyor ni pans al ceu Déu. 22  Mengeran, emperò, dels pans que són oferts 
Lv 11,42  lo pits e ha molts peus [*], no’n  menges, car abominable és. 43 No vullau  
Ex 13,3  de aquest loch en mà fort, que no  mengeu vuy pa levat. 4 E †axit† lo mes de  
Lv 11,11 vosaltres; 11 [*] las lurs carns no  mengeu e los lurs morts no toqueu. 12  
Ex 21,28  lo bou serà mort ab pedres e no  menig negú de sa carn, mas lo senyor del  
Lv 6,23  serà consumit de foch, e negú no  menig d’aquell. 24 E parlà nostro Senyor  
Lv 6,26  és. 26 E lo sacerdot que ofer,  menig aquella en lo loch sant a la entrada 
Ex 34,15 déus e hauran adorat lurs ymatges e  menigs de lurs sacrificis, 16 ni prengues  
Ex 34,28  XXXX dies e XXXX nits, que pa no  menjà ni aygüe no begué, e scriví en las  
Ex 22,13  dan al senyor. 13 E si porta cose  menjada de bístia, aquell ho smenarà. 14  
Lv 7,16  semblantment en aquell die sia  menjada, e si alguna cose romandrà tro al  
Lv 7,19  en neguna cose inmunde no sia  menjada, mas sia cremada al foch, e ço que 
Ex 22,31  No menjareu carn qui bèsties hagen  menjades, mas gitar-la-heu als cans.  
Ex 29,34 cremar-ho-has ab foch; no seran  menjades car santifichades són. 35 »Ço que 
Ex 12,4  no hy basten aquells de la casa a  menjar lo anyell, pendran son veý qui li  
Ex 12,4  ab tants que hy púgan bastar a  menjar l’anyell. 5 E serà l’anyell sens  
Ex 12,11  cremar-ho-heu ab foch. 11 E  menjar-ho-heu axí: los vostros ronyons 
Ex 12,11  tendreu bastons en vostras mans; e  menjar-l’heu tost, car açò és Pascha,  
Ex 12,16 ells res de obra fora ço que tany a  menjar. 17 [*] e aquell die trauré la host 
Ex 12,44  no és circuncís, e si és sircuncís  menjar-n’ha. 45 »Estrany ni logader no  
Ex 16,8  Senyor vos darà al vespre carn a  menjar, e al matí pa a sadollament per ço  
Ex 16,15  lo pa que us envia nostro Senyor a  menjar. 16 Aquesta és la paraula que manà  
Ex 16,16  aquell cascú aytant com li bast a  menjar a I die, una masura per cascun cap, 
Ex 16,18  na ajustaren segons açò que podien  menjar. 19 E dix-los Moysès: –Negú de  
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Ex 16,21  cascú tant com los podia bastar a  menjar, e quant lo sol era scalfat sí’s  
Ex 16,35 la terra bona per star, e de aquest  menjar fóran nodrits tro que tocharen las  
Ex 23,11  teu poble, e tot ço que romandrà  menjar-ho-han las bísties del camp. E  
Ex 29,32  la carn d’ell en loch sant, 32 e  menjar-n’ha Aron e sos fills, e  
Ex 32,6  de pau; e asech-sa lo poble a  menjar e a beura, e levaren-sa de menjar 
Ex 32,6 menjar e a beura, e levaren-sa de  menjar e ballaren devant lo vadell. 7 E  
Lv 7,16  romandrà tro al matí, legut és de  menjar-la, 17 e si alguna cose ne serà  
Lv 7,18  qualquequal ànima que per aytal  menjar sa ensutzerà, serà colpable del  
Lv 7,26  de tots los animals no menjareu en  menjar, axí d’ocells com de bestiar; 27  
Lv 10,18 a la santadat, e vosaltres deguéreu  menjar aquella en lo santuari, axí com és  
Lv 10,19  axí com tu veus. Com poguí  menjar aquella? E cridaren a mi e mengé  
Lv 11,9 aygües e són lícites a vosaltres de  menjar: tots aquells qui han ales e scata, 
Lv 11,13  són las voletaries que no deveu  menjar, e squivadores són a vosaltres:  
Lv 11,22  per què saltarà sobre terra, 22  menjar deveu, axi com és bruc segons son  
Lv 11,39  qui són lísits a vosaltres a  menjar, qui lur mort tocharà serà inmunde  
Lv 11,41  a vosaltres, e no hu menjareu en  menjar. 42 E qualquequal grapona sobre lo  
Lv 11,47 e lo no mon, e que sapiau què deveu  menjar e què deveu lexar. 12,Tit Capítol  
Lv 14,4  vius los quals són lícits de  menjar, e fust de cedres, vermell e hisop. 
Lv 17,13  de las quals vos és lícit de  menjar, scamp la sanch de aquella e cobre  
Lv 22,7  lo sol, lavors serà nèdeu e porà  menjar de las coses santificades, car  
Lv 22,7  de las coses santificades, car  menjar de aquell és. 8 Cose morta per si  
Lv 22,13  Negun hom strany no ha poder de  menjar aquells. 14 »E qui menjarà per  
Lv 25,6  lo VIIèn any seran a vosaltres en  menjar, a tu e a ton servent e a ta  
Ex 12,15  en vostres cases, car aquell qui  menjarà lo pa levat, aquella ànima parirà  
Ex 12,19  trobat [*] en vostres casas; qui  menjarà levat, la sua ànima perrà de la  
Ex 12,43  és la religió de Pascha: »No’n  menjarà [*] 44 ton servent comprat si no  
Ex 12,45 n’ha. 45 »Estrany ni logader no’n  menjarà. 46 »En una case serà menjat, e no 
Ex 12,48  terra; e si no és circuncís, no’n  menjarà. 49 »Una lig haurà [*] lo strany  
Ex 29,33  sia santificada. L’estrany no’n  menjarà, car sants són. 34 E si roman de  
Lv 7,20  menjat. 20 E ànima ensutzada qui  menjarà de las carns de la oferta dels  
Lv 7,21 bístie o la cose qui ensutzar pot e  menjarà d’aquesta matexa manera las  
Lv 7,25 vostros diversos usos; 25 e si algú  menjarà lo sèu que deu ésser ofert al  
Lv 7,27  com de bestiar; 27 tota ànima qui  menjarà sanch parirà de son poble. 28 E  
Lv 11,40  inmunde entrò al vespre. 40 E qui  menjarà d’aquella o qui la portarà, lave  
Lv 17,10 qui palegrineig entre vosaltres, si  menjarà sanch, jo fermaré la mia faç  
Lv 17,14  carn és en sanch, e qualquequal  menjarà de aquella serà tallat de son  
Lv 17,15  de son poble. 15 »E la ànima que  menjarà cose morta per ci o per altre  
Lv 22,6  serà no nèdeu entrò al vespre e no  menjarà de aquellas coses que són  
Lv 22,10  a ells. 10 »Negun hom strany no  menjarà de las coses santifichades, car  
Lv 22,10 dels preveres; [*] ni lo logater no  menjarà de aquellas; 11 mas si lo sacerdot 
Lv 22,12  per muller a algú del poble, no  menjarà de aquellas coses que seran  
Lv 22,14  poder de menjar aquells. 14 »E qui  menjarà per ignorància de las coses  
Ex 12,7 en los limdars de las cases a on lo  menjaran. 8 [*] aquella nit en ast, e pans 
Ex 29,32  menjar-n’ha Aron e sos fills, e  menjaran lo pa qui és en lo panistre en lo 
Lv 6,18  los mascles dels fills de Aron  menjaran ella, e açò sia fur per tostemps  
Lv 7,6  linatge de prevere en lo loch sant  menjaran aquestas carns, car sant és dels  
Lv 7,15  sanch, 15 las carns del qual ells  menjaran en aquell die, e no romanga de  
Lv 8,31 Senyor dient: “Aron e sos fills los  menjaran.” 32 E ço que romandrà de las  
Lv 22,11  qui és nat en la sua casa, aquells  menjaran de aquellas coses. 12 E si la  
Lv 22,16  iniquitat per la lur colpa com  menjaran las coses santifichades. Jo sóm  
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Lv 25,7  e totas tas ovellas que’t nexeran  menjaran ab tu. 8 »E nombreràs a tu VII  
Lv 25,20 ella. 20 E si vosaltres direu: “Què  menjarem en l’any VIIè, si no sembram ni  
Ex 16,35  stojada. 35 E los fills de Yrrael  menjaren magna per XXXX anys tro que  
Ex 24,11  e mès la sua mà e veeren Déu e  menjaren e beguéran. 12 E dix nostro  
Ex 12,9  ab letugues salvatges. 9 E no  menjareu res cruu ni cuyt en aygüe, mas  
Ex 12,9 lo cap ab los peus e ab los budells  menjareu, mas la bocha no li trenchareu.  
Ex 12,15  per tostemps. 15 »VII dies  menjareu lo pa alís; al primer die no  
Ex 12,18  al XIIIIèn die del mes, al vespre,  menjareu pa alís, e [*] al XXIèn die de  
Ex 12,20  de la terra. 20 Res de levat no  menjareu, en vostres statges menjareu lo  
Ex 12,20  no menjareu, en vostres statges  menjareu lo pa alís. 21 E apellà Moysès  
Ex 16,12  de Yrrael. Parla-los: “Al vespre  menjareu carn e al matí vos sadollareu de  
Ex 22,31  31 »Hòmens sants ma sareu. No  menjareu carn qui bèsties hagen menjades,  
Lv 3,17  Ne grex ne sanch de tot en tot no  menjareu; lo grex que és entorn del pits e 
Lv 7,23 e de las ovellas e de las cabres no  menjareu; 24 lo sèu de las bèsties mortas  
Lv 7,26  de la sanch de tots los animals no  menjareu en menjar, axí d’ocells com de  
Lv 10,13 altar, car sant dels sants és. 13 E  menjareu-lo en lo loch sant, car dat és  
Lv 10,14 és ofert e la cama qui és depertida  menjareu en lo loch munde tu e tos fills e 
Lv 11,2  Déu. Aquests són los animals que  menjareu de tots los animals de la terra:  
Lv 11,3  ha depertida la ungle e que remuch  menjareu. 4 E qualquequal remuguerà e  
Lv 11,4  axí com lo camell e d’altres, no  menjareu de aquella, e entre las inmundes  
Lv 11,8  remuga. 8 »Las carns de aquells no  menjareu e lurs calabrines mortas no  
Lv 11,9  e en aygües de flums o en stanys,  menjareu. 10 E aquell qui no haurà ales ni 
Lv 11,34  trenchat. 34 Tots los menjars que  menjareu, si serà gitada aygüe demunt ells 
Lv 11,41 sia abominable a vosaltres, e no hu  menjareu en menjar. 42 E qualquequal  
Lv 17,14  La sanch de universes carns no  menjareu, car la ànima de tota carn és en  
Lv 19,23  e seran no nèdeus a vosaltres e no  menjareu de aquells. 24 Entrò al quart any 
Lv 19,25  al Senyor, 25 e en l’any quint  menjareu los fruyts ajustats que porteran. 
Lv 19,26 Jo sóm lo Senyor Déu vostro. 26 »No  menjareu carn ab sanch. No guardereu  
Lv 22,8 per si ni presa per altre bístie no  menjareu, per ço que no siau ensutzats en  
Lv 22,30  ésser plasent, 30 aquell matex die  menjareu aquell e no’n romandrà gens  
Lv 23,6  la sollemnitat dels pans alizos, e  menjareu pa alís per VII dies. 7 E lo die  
Lv 23,14  14 »E pa e granyons ni farines no  menjareu entrò solament aquell die que  
Lv 25,12  en l’any jubileu, mas del camp  menjareu ço que serà en ell. 13 »En l’any 
Lv 25,19 derà la terra son fruyt, dels quals  menjareu entrò a sadollament, e stareu ab  
Lv 25,22  22 E sembrareu en l’any VIIIè e  menjareu del blat vell entrò al novèn any, 
Lv 25,22  any, fins que venga lo novell, e  menjareu lo vell. 23 »Emperò la terra no  
Lv 26,5  la terra serà cuberta de sament, e  menjareu los vostros pans en sadollament,  
Lv 26,10  ma covinensa ab vosaltres, 10 e  menjareu cose vella per vella e novella  
Lv 26,26  los pans e retran aquells a pes, e  menjareu e no us sadollareu. 27 »E si per  
Lv 26,29  de vostros peccats, 29 enaxí que  menjareu las carns de vostros fills e de  
Ex 16,29 vos ha donat [*] al VIèn die dobles  menjars; cascú stiga en sa tenda e negú no 
Lv 11,34  deu ésser trenchat. 34 Tots los  menjars que menjareu, si serà gitada aygüe 
Lv 22,13 dementre era poncella, mengerà dels  menjars de son pare. Negun hom strany no  
Ex 18,12 Aron e tots los vells de Yrrael que  menjassen pa devant Déu. 13 E en l’altre  
Ex 12,46 no’n menjarà. 46 »En una case serà  menjat, e no portaràs de las suas carns  
Lv 6,30 del tabernacle del testimoni no sia  menjat, mas en foch sia cremat. 7,Tit  
Lv 7,19 foch, e ço que serà net d’ella sia  menjat. 20 E ànima ensutzada qui menjarà  
Lv 19,6  del vostro sacrifichar a ell sia  menjat e’n l’endemà, e lo que romandrà  
Lv 22,14  anadescha en allò que haurà  menjat la quinta part, e don-ho al  
Lv 8,31  fora lo tabernacle devant aquell e  menjau-las aquí, e los pans de la  
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Lv 8,31  aquí, e los pans de la consegració  menjau, los quals són en lo canastell, axí 
Lv 10,12  de la oferta de nostro Senyor e  menjau aquell sens levat prop de l’altar, 
Lv 10,17  de Aron, e dix: 17 –Per què no  menjau lo sacrifici fet per peccat en lo  
Ex 16,25  fou trobat verma. 25 E dix Moysès:  –Menjau vuy aquell, car dissapte és de  
Ex 16,3  quant sèyam sobre las ollas e  menjàvem los pans [*] sadollament. Per què 
Lv 5,4  qui jurerà e mourà sos labis a  mentir o a mal o a bé, e en aquell  
Lv 19,11  Déu vostro. 11 »No feràs furt. No  mentiràs a negú. No engans ton proÿsme, 12 
Ex 14,27  la mar, tornà al primer loch, e  mentre los de Egipte fugiren, las aygües  
Ex 34,24  negú no aguaytarà la tua terra, e  mentre que tu pugeràs devant lo Senyor Déu 
Lv 18,18  ni no revelas la sua vergonya  mentre viurà. 19 »A la fembra que haurà de 
Ex 12,37  e éran prop de VIM hòmens a peu,  menys de fembras e d’infants, 38 e altre  
Ex 16,17  e culliren-na, uns més e altres  menys, 18 e masuraven-lo a masura de  
Ex 16,18  no n’havia pus que aquell qui  menys n’havia, mas cascuns na ajustaren  
Ex 22,5  pastur la cose stranya, tot ço que  †menys† val en camp o en vinya smanerà lo  
Lv 2,4  com pans de cèmola, ço és a saber,  menys de levat mesclats ab oli, e fogassas 
Lv 2,11  seran ofertas a nostro Senyor sían  menys de levat, [*] ço que sacrificareu a  
Lv 7,10  ab oli untat o mesclat o sia secha  menys de res, a tots los fills d’Irrael  
Lv 13,33 la conna, 33 raurà’l en altre loch  menys de la plaga e tendrà’l per altres  
Lv 20,20  porteran la lur iniquitat e morran  menys de infants. 21 »Qui pendrà la muller 
Lv 20,21  de son frare, e per ço seran  menys de fills. 22 »Guardau las mias ligs  
Lv 22,13  13 e si retornerà vídua o rebujade  menys d’infants en la casa de son pare,  
Lv 22,19  19 Sia ofert per vosaltres mascle  menys de màcula de vostros bous o de  
Lv 22,21 de ovellas e de cabres, oferrà-lo  menys de màcula per ço que sia acceptable. 
Lv 22,24  animal contret, aronsat o sech o  menys de genetius no ofirau al Senyor, ni  
Lv 25,16  crexerà lo preu, e d’aytant com  menys de temps comptaràs, d’aytant menys  
Lv 25,16 menys de temps comptaràs, d’aytant  menys compenseràs, e lo temps dels fruyts  
Lv 26,5  los vostros pans en sadollament, e  menys de por habitareu en la terra vostra, 
Ex 21,8  que la vena a strany poble si la  menyspresa. 9 E si la sposa a son poble,  
Ex 9,21 servents de Farahó, 21 e aquell qui  menyspresà la paraula de nostro Senyor Déu 
Lv 11,43  car abominable és. 43 No vullau  menyspresar las vostres ànimas ni no  
Lv 21,23  per ço car màcula ha e no deu  menyspresar lo meu santuari. Jo sóm lo  
Lv 26,44 ’ls gitaré de tot en tot ni no’ls  menyspresaré axí que de tot sían  
Lv 26,43  car haguéran en oy los meus juýs e  menyspresaren las mias ligs per ço avorrí  
Lv 26,15  tots los meus manaments, 15 ni si  menyspresau las mias ligs, ne los meus  
Lv 22,15  al sacerdot en lo santuari. 15 »No  menyspreseran las coses santifichades dels 
Lv 19,15  enich. No jutges iniquement ne no  menyspreseràs la persona del pobre ni la  
Lv 22,2  dels fills d’Irrael per ço que no  menyspreu lo nom de la mia santifichació  
Ex 6,16  per lur perentiu: Gerson e Cahat e  Merarí. E los anys de Leví foren CXXXVII.  
Ex 6,19 foren CXXXIII anys. 19 Los fills de  Merarí foren: Moch e Mozí. Aquests són los 
Ex 2,6  l’infant que plorava, e hach-ne  mercè e dix: –Aquest és dels infants dels  
Ex 20,7  nostro Senyor no haurà en aquell  mercè qui pendrà lo nom del Senyor Déu seu 
Ex 23,3  de veritat. 3 A pobre no hauràs  mercè en judici. 4 »Si acorres al bou de  
Ex 30,16 d’ells devant nostro Senyor e hage  mercè a las ànimas d’ells. Capítol XXXVI  
Ex 33,19  “Nostro Senyor” devant tu, e hauré  mercè a qui’m volré, e hauré pietat en  
Ex 34,6  piadós, sofirent e de molta  mercè e vertader, 7 qui sguardes  
Ex 7,3  cor, e montiplicaré los senyals e  mes maravellas en terra de Egipte. 4 E no  
Ex 12,2  Aron en terra de Egipte: 2 –Aquest  mes és a vosaltres comensament dels mesos  
Ex 12,3 e dieu-los: “Al Xèn die de aquest  mes cascú pendrà un anyell de las ovellas  
Ex 12,6  -l’heu tro al Xèn die de aquest  mes, e sacrificar-l’ha tota la moltitut 
Ex 12,18 per costum perdurable. 18 Lo primer  mes, al XIIIIèn die del mes, al vespre,  
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Ex 12,18  Lo primer mes, al XIIIIèn die del  mes, al vespre, menjareu pa alís, e [*] al 
Ex 12,18  alís, e [*] al XXIèn die de aquell  mes, al vespre. 19 Per VII dies no serà  
Ex 13,4  mengeu vuy pa levat. 4 E †axit† lo  mes de las novellas messas. 5 Quant Déu  
Ex 13,5  aquesta costuma en aquest  mes. 6 VII dies [*]. 7 [*] res de levat no 
Ex 16,1  e Sinaý, al XVèn die del segon  mes que axiren de Egipte. Capítol XXI 2  
Ex 19,1 19,Tit Capítol XXIIII 1 E al tercer  mes quant fou axit Yrrael de la terra de  
Ex 23,15  [*] axí com vos maní al temps del  mes [*] quant axís de Egipte. E no aparràs 
Ex 23,16  devant mi buyt. 16 »E la festa del  mes de la tua obra primera que salveràs al 
Ex 34,18  [*], axí com te maní al temps del  mes de las novellas messas [*]. 19 »Tot ço 
Ex 40,2  a Moysès e dix: 2 –En lo primer  mes, al primer die del mes, endressaràs lo 
Ex 40,2  lo primer mes, al primer die del  mes, endressaràs lo tabernacle del  
Ex 40,15  manat nostro Senyor. 15 Al primer  mes, al segon any, al primer die del mes,  
Ex 40,15  al segon any, al primer die del  mes, fou endressat lo tabernacle. 16 E  
Lv 15,19  haurà flux de sanch al cap del  mes, sia depertida per VII dies. 20 E  
Lv 16,29  vosaltres en fur perdurable: en lo  mes VIIè, en lo Xèn die del mes, afligireu 
Lv 16,29  en lo mes VIIè, en lo Xèn die del  mes, afligireu vostres ànimas, e negú no  
Lv 23,5  deveu colre en lur temps: 5 »En lo  mes primer, lo XIIIIèn die del mes en lo  
Lv 23,5  lo mes primer, lo XIIIIèn die del  mes en lo vespre, és la Pascha del Senyor. 
Lv 23,6  6 En lo XVè die d’aquell matex  mes és la sollemnitat dels pans alizos, e  
Lv 23,24  als fills d’Irrael: »En lo VIIèn  mes, en lo primer die del mes, serà a  
Lv 23,24  lo VIIèn mes, en lo primer die del  mes, serà a vosaltres lo die del dissapte  
Lv 23,27  27 –En lo desè die de aquest  mes setè serà die de perdonansa e de  
Lv 23,32  ànimas, e en lo VIIIIèn die del  mes, del vespre tro al vespre, colreu  
Lv 23,34 -los que en lo XVèn die de aquest  mes cetè seran las fèries dels Tabernacles 
Lv 23,39  Senyor. 39 »E en lo XV die del  mes setè, com vosaltres ajustareu tots los 
Lv 23,41  generacions vostres. E en lo VIIèn  mes [*] 42 VII dies habitareu en las  
Lv 25,9 feràs cornar la botzina en lo setèn  mes, en lo desèn die del mes, car aquell  
Lv 25,9  lo setèn mes, en lo desèn die del  mes, car aquell jorn és temps de  
Lv 27,6  e la fembra, X. 6 E si és de I  mes tro a V anys, lo mascle derà V cicles, 
Ex 1,9  dels fills de Yrrael és molt e  més que nós. 10 Veniu sàviament e opremam  
Ex 1,12 Farahó: Pichon e Ramassès. 12 E com  més los opremían, més multiplichaven e  
Ex 1,12  12 E com més los opremían,  més multiplichaven e crexían. 13 E los  
Ex 5,5  la companya és crescuda, e quant  més irà més crexerà, si no’ls feu  
Ex 5,5  és crescuda, e quant més irà  més crexerà, si no’ls feu maltraura. 6 E  
Ex 14,12  e serviam los egipcians”? Car molt  més val servir los de Egipte que morir en  
Ex 16,5  e al VIèn die cúllan-na al doble  més que no solían. 6 E diguéran Moysès e  
Ex 16,17  de Yrrael e culliren-na, uns  més e altres menys, 18 e masuraven-lo a  
Ex 16,18  lo a masura de gòmor; e aquell qui  més n’havia no n’havia pus que aquell  
Lv 13,25  cabell blanch e la vizió pregona  més avant d’ell, ço és, del cuyro,  
Lv 13,30  30 E si veu que sia pregont  més avall del cuyro e en ell cabells roigs 
Lv 25,16  fruyts vena a tu. 16 E aytant com  més any romandrà aprés del jubileu, d’  
Lv 25,36  36 no prengues usura d’ell tu, ni  més que no li donist. Tem lo Senyor Déu  
Lv 25,52  ço que costà. 52 E si ha servit  més que no costà, sían comptats los anys  
Lv 25,52  sían comptats los anys que haurà  més servit tro a l’any jubileu, e sia-  
Ex 36,5  de venir, 5 diguéran a Moysès:  –Més ofer lo poble que ops no és. 6 E manà 
Ex 1,11  nós e ischa de la terra. 11 E  mès sobre ells mestres de obres per ço que 
Ex 4,7  –Met-la altre vegada al si. E  mès-la-hy, e tragué-la’n altre  
Ex 13,11  11 »E com nostro Senyor te haurà  mès en la terra del cananeu, axí com jurà  
Ex 15,25  -li un fust; e quant l’hach  mès en las aygües tornaren-sa dolsas. E  
Ex 24,4  altar al [*] munt, e XII títols hi  mès per los XII trips. 5 E manà als jóvens 
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Ex 24,11  partits dels fills de Yrrael, e  mès la sua mà e veeren Déu e menjaren e  
Ex 37,5  de setim, e cobrí’ls d’or, 5 e  mès-los als anells qui éran al costat de 
Ex 37,14 de la taula 14 quantre la corona, e  mès en aquella forrellats per ço que la  
Ex 40,18  E posà lo testimoni en l’archa, e  mès †en terra la carreta† e l’oracle  
Lv 7,38  pacificables, 38 les quals  mès nostro Senyor [*] en lo munt de Sinaý  
Lv 8,20  e lo cap e la frexura e lo sèu  mès en lo foch, 21 levats primerament los  
Ex 4,6  mà en ton si. E quant le hy hach  mesa, tragué-la mazella en semblansa de  
Ex 40,19 e l’oracle dessús. 19 E quant hach  mesa l’archa en lo tabernacle, penjà  
Lv 18,23  fembra no s’acost a bístie ne’s  mescla ab ella, car molt és gran letgesa.  
Lv 21,15 mas la poncella de son poble. 15 No  mescla la sament de son linatge ab aquella 
Ex 12,38  que no podia hom nombrar, qui’s  mesclà ab ells, e ovellas e altre bestiar  
Lv 2,5  5 o si serà la oferta de cèmola  mesclada ab oli e frita axí com crespells  
Lv 6,15  lo sacerdot I puyn de sèmola  mesclada ab oli e molt encens, lo qual sia 
Lv 9,4  de cascú, e oferreu cèmola  mesclada ab oli, car vuy aparrà a nós  
Lv 14,10  de cèmola en sacrifici, que sia  mesclada ab oli, e I cister d’oli. 11 E  
Lv 23,13 oferreu ab ell II desenes de cèmola  mesclada ab oli en sacrifici al Senyor, en 
Lv 14,21  e la desena part de la cèmola  mesclade ab oli en sacrifici, e II cisters 
Lv 7,12  de cèmola fets ab oli per agual  mesclament, 13 e pans levats sacrificharà  
Lv 18,20  la tua sament no sia ensutzade per  mesclament de la tua sament. 21 »No deràs  
Ex 30,35 e feràs timiama composta de ungüent  mesclat ab gran studi e pur e digne de  
Ex 30,36  36 e quant ho hauràs tot  mesclat e tornat en pólvora ben prima,  
Lv 7,10  10 vulle’s que sia ab oli untat o  mesclat o sia secha menys de res, a tots  
Ex 28,33 e de porpre e de cotó tint e de bis  mesclats enmig del senyal, 34 axí que lo  
Lv 2,4  ço és a saber, menys de levat  mesclats ab oli, e fogassas alizes untades 
Ex 2,2  viu-lo fort bell, e amagà’l III  mesos; 3 e com no hu pogués celar pus,  
Ex 12,2 mes és a vosaltres comensament dels  mesos de l’any, e serà primerament en los 
Ex 12,2  l’any, e serà primerament en los  mesos de l’any. 3 Parlau a la companya  
Ex 26,28  altre [*], 28 e aquells qui seran  mesos de aquell matex nombre per mig las  
Ex 30,4  per ço que los forrellats sien  mesos en ells e l’altar sia portat. 5 E  
Ex 34,22  feràs en las promíssias de la tua  messa de forment, e la festa com totas  
Ex 13,4  4 E †axit† lo mes de las novellas  messas. 5 Quant Déu vos haurà donada la  
Ex 34,18  al temps del mes de las novellas  messas [*]. 19 »Tot ço que obra la vulva  
Lv 26,5  de fruyts; 5 e atenyeran las  messas lo gra, e la terra serà cuberta de  
Lv 19,9  perirà de son poble. 9 »Com feràs  messes ne segaràs la tua terra, no  
Lv 23,22  »E puxs que haureu segades vostres  messes, no segareu entrò al sòl, ne no  
Ex 38,23  del trip de Dan, e ell fou  mestre fort bo de fusta [*] e de jacint e  
Ex 1,11  de la terra. 11 E mès sobre ells  mestres de obres per ço que’ls  
Ex 36,4  los vots del poble. 4 Donchs, los  mestres, costrets de venir, 5 diguéran a  
Lv 15,24  jaurà ab ella en temps de la sanch  mestrual, serà no nèdeu per VII dies, e en 
Lv 15,25  de sanch, no en lo temps de las  mèstruas, mas aprés lo temps, serà no  
Lv 15,25  quax axí com en lo temps de les  mèstruas; 26 e lo loch on dormirà e on  
Lv 12,2  los dies del departiment de las  mèstrues; 3 e en lo die vuytè sia  
Lv 12,5 setmanas, entorn lo gitament de las  mèstrues, e starà LXVI dies en la sanch de 
Lv 12,7 sanch sua. Aquesta és la lig de las  †mèstrues† de mascle e fembre. 8 E si no  
Lv 18,19  19 »A la fembra que haurà de ses  mèstrues [*], no revaleràs la sua letgesa. 
Ex 28,16  de IIII angles e doble; e haurà  mesura de I palm axí en longuesa com en  
Ex 16,33  Moysès a Aron: –Prin un vaxell e  met-hi de la magna aytant com ne pot  
Ex 4,7  en semblansa de neu. 7 E dix:  –Met-la altre vegada al si. E mès-la- 
Ex 25,27  haurà anells d’or en què hom  meta forrellats en ells per ço que hom  
Lv 5,11  ço és, I cister, de sèmola, e no  meta en aquella oli, ni encens no n’hi  
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Lv 16,12 de l’altar, e tenint-lo en la mà  meta-hy timiana e encens, e entra ultre  
Ex 3,7  per la duresa de aquells qui’ls  mètan en obres, 8 e [*] devall per ço que  
Ex 38,5  per altres tants caps del ret a  metra dins rodellas a portar. 6 E féu-  
Lv 1,12  ho-han sobre la lenya en què hom  metrà foch, 13 e los budells e los peus  
Lv 1,17  -l’ha sobra lo altar, e  metrà foch a la lenya. Açò és holocaust e  
Lv 6,3 ’n ferà alguna calúmpnia, 3 o la li  metrà en cose perduda o la li selarà, o en 
Lv 14,15  del peu, 15 e de l’oli del cister  metrà en la sua mà sinestre, 16 e banyerà  
Lv 26,32  32 e destroyré la vostra terra, e  metran-s’hi vostros enamichs qui foren  
Ex 25,14  e cobrir-los-has d’or, 14 e  metràs-los per los forats qui seran al  
Ex 26,29  29 E aquellas taulas deuraràs, e  metràs-hi anells d’or per ço que  
Ex 27,7  cobriràs de launas de aram, 7 e  metràs-los per sercles, e seran de la un 
Ex 30,18  del testimoni a l’altar. E  metràs-hi aygüe, 19 e levar-s’han en  
Lv 19,29  figures [*]. Jo sóm Senyor. 29 »No  metràs ta filla al bordell, per tal que la 
Lv 24,6  cascú de II desenes, 6 dels quals  metràs VI sobre la taula que és molt pura, 
Ex 36,34 los cercles d’or per ço que pogués  metre los forrellats, e cobrí’ls de  
Ex 6,8  dels càrcers dels egipcians, 8 e  metré-us en terra sobre la qual laví la  
Ex 2,22  «Déu, pare de mon pare, ajudador  meu, vina e desliura’m de Farahó.» 23 E  
Ex 3,7  Senyor: –Jo viu la aflicció del  meu poble en Egipte, e oyí lo seu crit per 
Ex 3,10  rey Farahó per ço que desliuras lo  meu poble, ço és, los fills de Yrrael, de  
Ex 4,22  22 E diràs [*]: “Açò diu Déu: Lo  meu fill primer Yrrael és. 23 Jo lex a mon 
Ex 6,3 e a Jacob en Déu totpoderós, en nom  meu, e Adonay no afreturà a ells; 4 e fiu  
Ex 7,4 sobre Egipte, e manaré ma host e lo  meu poble, los fills de Yrrael, per grans  
Ex 7,16  m’ha tremès a tu e diu: Lexa lo  meu poble que sacrifich al desert, e no ho 
Ex 8,1 li: “Açò diu nostro Senyor: Lexa lo  meu poble que’m sacrifich. 2 E si no’ls  
Ex 8,22  en la terra de Jassen en què és lo  meu poble, que no hy haurà moscas, e  
Ex 8,23  23 e posaré depertiment entre lo  meu poble e al teu, car demà serà aquest  
Ex 9,1  Déu dels hebreus: Lexa lo poble  meu que’m sacrifich. 2 E si no ho vols  
Ex 9,16  mostre en tu la mia fortalesa e lo  meu nom sia comptat en tota la terra. 17  
Ex 12,31  dix-los: –Levau e axiu-vos del  meu poble, vosaltres e los fills de  
Ex 18,4 e l’altre Elièser –«Car lo Déu del  meu pare, ajudador meu, m’ha desliurat de 
Ex 18,4 –«Car lo Déu del meu pare, ajudador  meu, m’ha desliurat de glay de Farahó». 5 
Ex 20,24  en tot loch on haurà memòria del  meu nom; vendré a tu e beneyr-t’he. 25  
Ex 20,26  26 »No pugeràs per graus al  meu altar, per ço que la tua legesa no sia 
Ex 21,24  dent per dent e mà per mà, peu per  meu, 25 cremar per cremar, nafra per  
Ex 22,25 25 »E si dónes diners o préstich al  meu poble pobre qui stà ab tu, no li  
Ex 31,14  qui us santifich. 14 E guardau lo  meu dissapte cart sant és a vosaltres, e  
Ex 32,22 ell respòs: –No s’enfellonescha lo  meu senyor, car tu conexs aquest poble,  
Ex 32,33  en mi ha peccat, jo’l rauré del  meu libre, 34 mas tu vés e amena aquest  
Ex 32,34  poble de qui jo t’he parlat, e lo  meu àngel irà devant tu; mas jo vesitaré  
Ex 34,19  la vulva del linatge masculí serà  meu; de totas las qui han ànima, axí de  
Ex 34,19  ànima, axí de bous com de ovellas  meu serà. 20 Lo primer fill de l’aze  
Lv 15,31  en lurs letgesas com ensutzeran lo  meu tabernacle que és entre ells. 32  
Lv 17,11  aquella a vosaltres sobre l’altar  meu a perdonar sobre vostres ànimas, car  
Lv 19,3  son pare e sa mare. »E guardau lo  meu dissapte, car jo sóm lo Senyor Déu  
Lv 19,12 ton proÿsme, 12 ne perjureràs en lo  meu nom ni ensutzeràs lo nom del teu Déu,  
Lv 19,30  de son peccat. 30 »Guardau lo  meu dissapte e temeu lo meu santuari. Jo  
Lv 19,30 »Guardau lo meu dissapte e temeu lo  meu santuari. Jo sóm lo Senyor Déu vostro. 
Lv 20,3  a Moloch e ha desonrat lo santuari  meu e ha ensutzat lo meu sant nom. 4 E si  
Lv 20,3  lo santuari meu e ha ensutzat lo  meu sant nom. 4 E si lo poble de la terra  
Lv 20,4  e quax en pocha cose tendrà lo  meu emperi e lexeran l’hom aquell que  
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Lv 20,5  Moloch, e tolré-los d’enmig del  meu poble. 6 »E la ànima que’s declinerà  
Lv 21,23  màcula ha e no deu menyspresar lo  meu santuari. Jo sóm lo Senyor qui  
Lv 22,32  Déu. 31 »[*] 32 No ensutzeu lo  meu nom sant, per ço que jo sia  
Lv 26,2  lo Senyor Déu vostre. 2 Guardau lo  meu dissapte e hajau pahor del meu  
Lv 26,2  lo meu dissapte e hajau pahor del  meu santuari. Jo sóm lo Senyor. 3 »Si los  
Lv 26,11  las novellas. 11 E posaré lo  meu tabernacle enmig de vosaltres, e no  
Lv 26,12 Déu vostro, e vosaltres sereu poble  meu, 13 car jo sóm lo Senyor Déu vostro  
Lv 26,25 vosaltres spasa brundent tallant lo  meu fermament. E com fugireu en las  
Lv 26,33  gents, e trauré aprés vosaltres lo  meu cultell, e serà la vostre terra  
Lv 26,45 d’ells. 45 E remembrar-m’he del  meu fermament primer, com aduguí a ells de 
Ex 10,1  per ço que fassa aquests senyals  meus en ell, 2 e que ho comptes en las  
Ex 10,2  los egipcians i he fets los  meus senyals en ells, e sapiau que jo sóm  
Ex 13,19 vos vesitarà; portau-vos-na los  meus ossos de aquí ab vosaltres.» 20 E  
Ex 15,7  de la tua glòria deposist los  meus enamichs. Trematist la tua ira qui  
Ex 16,28  a quant no volen guardar los  meus manaments e la mia lig? 29 E dix  
Ex 20,6  aquells qui amen [*] e guarden los  meus manaments. 7 »E no pendràs lo nom del 
Lv 10,11  als fills d’Yrrael tots los  meus furs que ha parlats Déu a ells per mà 
Lv 18,4  en lurs costums no aneu. 4 Feu los  meus judicis e servau los meus manaments,  
Lv 18,4 4 Feu los meus judicis e servau los  meus manaments, e anau en aquells. Yo sóm  
Lv 18,5  5 »Guardau las mias ligs e los  meus judicis que fan l’hom viure en  
Lv 18,26  habitadors ceus. 26 »Guardau los  meus furs e mos juýs, e no fassau neguna  
Lv 18,30  mig del ceu poble. 30 »Guardau los  meus manaments e no fassau ço que féran  
Lv 19,37  de Egipte. 37 »Guardau tots los  meus manaments e tots los universos juýs e 
Lv 20,8  Senyor Déu vostro. 8 »Guardau los  meus manaments e feu aquells, car jo sóm  
Lv 20,22  22 »Guardau las mias ligs e los  meus juýs e feu aquells per ço que no us  
Lv 20,26  tots los pobles per ço que fósseu  meus. 27 »Hom o fembra qui serà encantador 
Lv 22,9  sóm lo Senyor Déu. 9 »Guardau los  meus manaments per ço que no siau sotmesos 
Lv 25,18  lo Senyor Déu vostre. 18 »Feu los  meus manaments e guardau los meus juýs e  
Lv 25,18  los meus manaments e guardau los  meus juýs e compliu aquells, per ço que  
Lv 26,3  Jo sóm lo Senyor. 3 »Si los  meus manaments guardau e fareu aquells, jo 
Lv 26,14  no oyreu ni no fareu tots los  meus manaments, 15 ni si menyspresau las  
Lv 26,15  menyspresau las mias ligs, ne los  meus juýs avorrireu e que no fassau ço que 
Lv 26,43  per ço car haguéran en oy los  meus juýs e menyspresaren las mias ligs  
Lv 2,5 crespells en paella, ço és a saber,  meyns de levat, 6 depertiràs aquella  
Lv 6,16  la sèmola mengen Aron e sos fills  meyns de levat, e mengen-la en lo loch  
Ex 30,13  tot aquell qui passa lo nom: la  meytat de I sicle [*] ha XX malles; la  
Ex 30,13  de I sicle [*] ha XX malles; la  meytat del sicle serà oferta a nostro  
Ex 30,15  preu. 15 Lo rich no ajustarà a la  meytat del sicle, [*] res no hy minvarà.  
Lv 6,20  cèmola en sacrifici perdurable, la  meytat al matí e la mitat al vespre. 21 La 
Ex 3,9  dels fills de Yrrael és vengut a  mi, e viu lur aflicció per què són  
Ex 4,25  e tochà sos peus e dix: «Tu est ab  mi spos de peccats», 26 e lexà’l anar pus 
Ex 8,8  Senyor que tolga las granotas de  mi e de mon poble, e lexaré lo poble que  
Ex 8,28  mas que no aneu luny. Pregau per  mi. 29 Dix Moysès: –Quant seré pertit de  
Ex 9,14  que no n’hi ha negú semblant a  mi en tota la terra. 15 Ara stendré la mia 
Ex 10,3  a quant no us voleu sotsmetra a  mi? Lexa mon poble que sacrifich. 4 E si  
Ex 10,17  al Senyor Déu vostro que tolga de  mi aquesta mort. 18 E isqué Moysès de  
Ex 10,28  E dix-li Farahó: –Pertex-te de  mi. Guarde’t que vuymés no veges la mia  
Ex 10,28  mia cara, que en aquell die que a  mi aparràs morràs. 29 Respòs Moysès: –Axí  
Ex 11,4 als fills de Yrrael: –Açò dix Déu a  mi: “Anit entrerà en Egipte 5 e morran  
Ex 11,8 8 E tots aquests sirvents vendran a  mi, e pregar-m’han e diran: “Ix defora  
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Ex 15,2  laor és nostro Senyor, e és fet a  mi en salut. Aquest és mon Déu e [*]; Déu  
Ex 17,2  Moysès: –Per què us barallau ab  mi? Per què temptau a nostro Senyor? 3 E  
Ex 18,15  respòs-li Moysès: –Lo poble ve a  mi qui demana sentència de Déu, 16 e si  
Ex 18,16  ’ls sdevé neguna contesa, vénan a  mi qui jutge entre ells e que’ls mostre  
Ex 19,4  las ales de las àguilas i us he a  mi prezos. 5 Si oÿu la mia veu e guardau  
Ex 19,6  la terra, 6 e vosaltres sereu a  mi regne sacerdotal e gent santa.”  
Ex 20,3  3 »No hauràs déus stranys devant  mi. 4 »No faces ymatge en tota semblansa  
Ex 22,23  23 si’ls nefrau, crideran a  mi e jo oyré lur crit, 24 e la mia fortsa  
Ex 22,27  altre ab què’s dorme; si crida a  mi, oyr-l’he [*]. 28 »No diràs mal de  
Ex 23,15 axís de Egipte. E no aparràs devant  mi buyt. 16 »E la festa del mes de la tua  
Ex 23,33 per ventura no’t fassen peccar ves  mi si tu serviràs als lurs déus, la qual  
Ex 24,12 dix nostro Senyor a Moysès: –Puja a  mi al munt e sta allà, e daré’t taulas de 
Ex 25,30  sobre la taula pans [*] devant  mi tostemps. 31 »E feràs canalobres d’or  
Ex 28,1 Aletzàs e Thamar, per ço que usen a  mi de sacerdoci. 2 E faràs vestidura santa 
Ex 28,3 en què sia santificat e servescha a  mi. 4 »E aquests seran los vestits:  
Ex 28,4  per ço que usen de sacerdoci a  mi. 5 E pendran or e jacint e porpre e  
Ex 29,44  Aron e sos fills per ço que usen a  mi de sacerdoci. 45 E seré enmig dels  
Ex 30,30  -los per ço que usen a  mi de sacerdoci. 31 »E als fills d’Irrael 
Ex 30,31  diràs: “Aquest oli de unció serà a  mi sant en las vostres generacions, 32 e  
Ex 31,13  dissapte, car senyal és entre  mi e vosaltres e vostres generacions, per  
Ex 31,17  covinensa és perdurable 17 entre  mi e los de Yrrael, e senyal perdurable  
Ex 31,17  Yrrael, e senyal perdurable entre  mi e ells, car en VI dies féu Déu lo cel e 
Ex 32,26  és de nostro Senyor, acost-se a  mi. E ajustaren-sa a ell tots los fills  
Ex 32,33 -li nostro Senyor: –Aquell qui en  mi ha peccat, jo’l rauré del meu libre,  
Ex 33,12  e no’m mostres qui trematràs ab  mi, e majorment com hages dit: “Conegut t’ 
Ex 33,12 nom”, e: “Has trobada gràcia devant  mi.” 13 Donchs, si he trobada gràcia  
Ex 33,17 faré, car has trobada gràcia devant  mi, e he’t conegut per ton nom. 18 E dix  
Ex 33,21  21 E puxes dix: –Tu has parlat ab  mi. Stà sobre la pedra, 22 e quant passarà 
Ex 34,2  al munt de Sinaý. E staràs ab  mi al cap del munt; 3 e negú no hy puig ab 
Ex 34,20  rembràs, e no aparràs buyt devant  mi. 21 »VI dies obreràs, al VIIè die de  
Ex 35,19  e de sos fills per ço que usen a  mi de sacerdoci.” 20 E isqué tota la  
Lv 8,31 són en lo canastell, axí com manà a  mi lo Senyor dient: “Aron e sos fills los  
Lv 8,35  [*], e siau remembrants axí com a  mi és manat. 36 [*] 9,Tit Capítol VIIIIº 1 
Lv 10,3  en aquells qui s’acosten a  mi, e devant tot lo poble seré  
Lv 10,13  del Senyor axí com és manat a  mi. 14 E lo pits que és ofert e la cama  
Lv 10,18  en lo santuari, axí com és manat a  mi. 19 E respòs Aron a Moysès: –Vuy és  
Lv 10,19  lo holocaust devant lo Senyor, e a  mi és sdevengut axí com tu veus. Com poguí 
Lv 10,19  poguí menjar aquella? E cridaren a  mi e mengé del sacrifici vuy si plau  
Lv 14,35 “Enquax plaga de lebrozia és vist a  mi que sia en la mia casa.” 36 E lo  
Lv 20,26  són no nèdeas. 26 »E sereu sants a  mi, car jo sóm sant. Jo sóm Senyor qui he  
Lv 22,4  coses que són santifichades a  mi entrò que sia sanat. Qui tocharà  
Lv 26,15  e que no fassau ço que per  mi és ordonat, e que enrera torneu la mia  
Lv 26,18  18 »E si per açò no obeyreu a  mi, en vostros castigaments jo daré mal  
Lv 26,21  arbres lur fruyt. 21 »E si anau ab  mi en duresa ni no voleu oyr a mi, jo  
Lv 26,21  ab mi en duresa ni no voleu oyr a  mi, jo anediré sobre vosaltres plagues a  
Lv 26,23  volreu rebre diciplina mas ireu ab  mi en duresa, 24 jo iré contre vosaltres e 
Lv 26,27 per açò no m’oyreu ans ireu contre  mi, 28 jo iré contre vosaltres en furor  
Lv 26,40 lurs mals per la falcia que feren a  mi e per ço car anaren contre mi. 41 E per 
Lv 26,40  a mi e per ço car anaren contre  mi. 41 E per ço jo iré contre ells e  
Ex 4,1  Moysès: –No’m creuran ni oyran la  mia veu, mas diran: “No t’és aparegut  
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Ex 6,5  los apremían, e remembrà’m de la  mia covinensa. 6 E per ço digues als fills 
Ex 6,8 -us en terra sobre la qual laví la  mia mà per ço que la donàs a Abraam e a  
Ex 7,4 Egipte. 4 E no us oyran, e matré la  mia mà sobre Egipte, e manaré ma host e lo 
Ex 7,5  per grans juýs, 5 [*] stesa la  mia mà sobre Egipte, e trauré los fills de 
Ex 7,17  que Senyor sóm. Jo fariré ab la  mia mà l’aygüe del flum e tornar-s’ha  
Ex 9,3  2 E si no ho vols fer, 3 la  mia mà serà sobre los teus camps, e sobre  
Ex 9,15 en tota la terra. 15 Ara stendré la  mia mà e jo fariré tu e ton poble ab  
Ex 9,16 ço t’he posat, que mostre en tu la  mia fortalesa e lo meu nom sia comptat en  
Ex 10,28  Guarde’t que vuymés no veges la  mia cara, que en aquell die que a mi  
Ex 15,2  e lo pujador gità en la mar. 2 La  mia fortalesa e la mia laor és nostro  
Ex 15,2  en la mar. 2 La mia fortalesa e la  mia laor és nostro Senyor, e és fet a mi  
Ex 15,9  pendré e †perí† las despullas. La  mia ànima serà complida, e trauré mon  
Ex 15,9 complida, e trauré mon cultell, la  mia ànima los auciurà.» 10 E lo teu spirit 
Ex 16,4 die, per ço que’ls asaig si han la  mia lig o no, 5 e al VIèn die cúllan-na  
Ex 16,28  guardar los meus manaments e la  mia lig? 29 E dix Moysès al poble: –Vejau  
Ex 17,9  munt e hauré la verga de Déu en la  mia mà. 10 E féu Josuè axí com a ell havia 
Ex 19,5  i us he a mi prezos. 5 Si oÿu la  mia veu e guardau la mia covinensa, sereu  
Ex 19,5  5 Si oÿu la mia veu e guardau la  mia covinensa, sereu mon poble, car mia és 
Ex 19,5 mia covinensa, sereu mon poble, car  mia és tota la terra, 6 e vosaltres sereu  
Ex 22,24  a mi e jo oyré lur crit, 24 e la  mia fortsa desdenyar-s’ha e faré-us  
Ex 23,27  lo nombre de tos jorns. 27 »La  mia por manaré devant tu e auciuré tot lo  
Ex 29,43  e serà santificat l’altar en la  mia glòria. 44 E santificaré lo tabernacle 
Ex 32,10  és de dur cap; 10 lexe’m que la  mia fortsa sa irescha quantre ells e que  
Ex 33,14  gent. 14 E dix nostro Senyor: –La  mia cara devant tu és, e daré’t repòs. 15 
Ex 33,20  20 E puxs dix: –No poràs veura la  mia cara, car no la veurà hom vivent. 21 E 
Ex 33,22  la pedra, 22 e quant passarà la  mia glòria, posar-t’he al forat de la  
Ex 33,22  de la pedra e defendré’t ab la  mia mà dreta tro que sia passat, 23 e  
Ex 33,23  tro que sia passat, 23 e levaré la  mia mà e veuràs las mias spatles, mas la  
Ex 33,23  e veuràs las mias spatles, mas la  mia cara veura no la poràs. 34,Tit Capítol 
Ex 34,25  sobre lavat la sanch de la  mia hòstia; no romandrà al matí dels  
Lv 14,35 lebrozia és vist a mi que sia en la  mia casa.” 36 E lo prevere manarà a ell  
Lv 17,10  si menjarà sanch, jo fermaré la  mia faç quantre la ànima de aquell e  
Lv 20,3  alepiderà aquell, 3 e jo posaré la  mia faç contre ell e tallaré aquell del  
Lv 20,5 volran a ell ociure, 5 jo posaré la  mia faç sobre l’home aquell e sobre son  
Lv 20,6  e fornicarà ab ells, jo posaré la  mia faç contre ella e auciuré ella del mig 
Lv 22,2  ço que no menyspreu lo nom de la  mia santifichació que ells matexs oferen.  
Lv 25,21  nostres fruyts?”, 21 jo daré la  mia benedicció a vosaltres en l’any sizè, 
Lv 25,23 la terra no vendreu null temps, car  mia és, car vosaltres sou palegrins e  
Lv 26,11  e no avorrirà a vosaltres la  mia ànima, 12 e jo iré entre vosaltres e  
Lv 26,15  és ordonat, e que enrera torneu la  mia covinensa, 16 jo faré aquestas coses a 
Lv 26,17  serà devorade. 17 E posaré la  mia faç contre vosaltres, e sereu  
Lv 26,30  ýdoles, e haurà vós en oy la  mia ànima, 31 en tant que las vostres  
Lv 26,42  42 e remembrar-m’he de la  mia covinensa la qual afermé ab Abraam e  
Ex 3,20  de Egipte [*] 20 [*] en totas las  mias maravellas que faré enmig d’ells, e  
Ex 4,15  de cor; 15 e parla-li e posa las  mias paraulas en la sua bocha, e jo seré  
Ex 9,14  aquesta vegada trematré totas las  mias plagues sobre ton cor e sobre tos  
Ex 13,2 com de bèsties, car totas coses són  mias. 3 E dix Moysès al poble: –Remembrau  
Ex 33,23  23 e levaré la mia mà e veuràs las  mias spatles, mas la mia cara veura no la  
Lv 18,5  Yo sóm Déu vostro. 5 »Guardau las  mias ligs e los meus judicis que fan l’  
Lv 19,19  Jo sóm lo Senyor. 19 »Guarde las  mias leys. No fasses ajustar carnalment la 
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Lv 20,22  menys de fills. 22 »Guardau las  mias ligs e los meus juýs e feu aquells  
Lv 26,15 manaments, 15 ni si menyspresau las  mias ligs, ne los meus juýs avorrireu e  
Lv 26,43  los meus juýs e menyspresaren las  mias ligs per ço avorrí lur ànima. 44  
Ex 2,5  e las suas massipas anaven per  mig de la canal. E quant hach vista la  
Ex 7,5  e trauré los fills de Yrrael del  mig d’ells. 6 E féu Moysès e Aron axí com 
Ex 14,16  que vagen los fills d’Irrael per  mig d’ella en sech. 17 E jo endureyré lo  
Ex 14,22  e entraren los fills d’Irrael per  mig de la mar secha, que la aygüe era axí  
Ex 14,23  entraren aprés ells, [*] per  mig de la mar. 24 E era ja vengut lo matí, 
Ex 14,29 29 E los fills de Yrrael anaven per  mig de la mar en sech, e las aygües era  
Ex 24,16  dies, e al VIIèn die apellà’l del  mig de la calija. 17 E era la ballesa de  
Ex 25,10  setim qui haja de fons II colzos e  mig, d’ample [*] e mig d’altesa. 11 E  
Ex 25,10  II colzos e mig, d’ample [*] e  mig d’altesa. 11 E deurar-l’has d’or  
Ex 25,17  e tendrà de longuesa II colsos e  mig, e d’ample I colzo e mig. 18 E feràs  
Ex 25,17  colsos e mig, e d’ample I colzo e  mig. 18 E feràs II xerubins d’or de la  
Ex 25,23  ample I colzo, e d’alt I colzo e  mig, 24 e deurar-la-has ab or molt  
Ex 26,28  mesos de aquell matex nombre per  mig las taulas de la part de ssus tro a l’ 
Ex 28,1  Aron, ton frare, ab sos fills del  mig dels fills de Yrrael, Aron, Nadap,  
Ex 32,27  sobre la cuxa, e anau [*] per  mig las albergades, e ocia cascú son frare 
Ex 36,21  lonch, e de ample havia I colzo e  mig, 22 e havia II encastadures en cascuna 
Ex 36,33  un altre forrellat qui vingués per  mig las taulas, de la un angle a l’altre, 
Ex 37,1  II colzos [*] de lonch e I colzo e  mig d’ample [*]. 2 [*] 3 [*] e IIII  
Ex 37,6  d’or fort bell, de II colzos e  mig de lonch e de un colzo e mig d’ample, 
Ex 37,6  e mig de lonch e de un colzo e  mig d’ample, 7 e II xerubins d’or [*],  
Ex 37,10  ample, qui havia d’alt I colzo e  mig, 11 e environà-la de or fort bell, e 
Lv 17,4  qui scampa sanch, e axí perirà del  mig del ceu poble. 5 E per amor d’açò  
Lv 18,29 de aquestas abominacions perirà del  mig del ceu poble. 30 »Guardau los meus  
Lv 20,3 faç contre ell e tallaré aquell del  mig de son poble, per ço car donà de la  
Lv 20,6  faç contre ella e auciuré ella del  mig del ceu poble. 7 »Siau santifichats e  
Ex 26,18  al costat qui s’enclina ves  migdie, 19 en què scamparàs XXXX  
Ex 36,23  23 E havia XX taulas envés  migdie, 24 ab XXXX vazos d’argent, e II  
Ex 38,9 del tabernacle. 9 E féu palau envés  migdie en què havia tendas de bis retort  
Ex 40,22  a la una part de la taula, ves  migdie, 23 e alongà ses luernas per orde  
Ex 27,9  feràs lo palau del tabernacle ves  migjorn, e seran las tendes de bis retort. 
Ex 12,29  Senyor a Moysès e Aron. 29 E a la  mija nit tots los primers fills en terra  
Ex 26,16 longuesa, e de altesa una colzada e  mija. 17 E al costat de la taula II  
Ex 32,28  e moriren en aquell die XXIII  milia hòmens. 29 E dix Moysès: –Vuy haveu  
Ex 34,7  7 qui sguardes misericòrdia en  millers, qui tols iniquitats [*] e peccats 
Ex 28,35 E feràs vestir Aron en lo ofici del  ministeri per ço que ogen lo so quant  
Ex 31,10  10 e vestiduras santas en lo  ministeri de Aron e sos fills que usen de  
Ex 35,19 19 e vestits ab què hom se vista al  ministeri del santuari, e las vestidures  
Ex 39,24 anava lo bisbe ornat quant feya son  ministeri, axí com manà Déu a Moysès. 25 E 
Ex 39,40  no hy fallia que hom manà fer a  ministeri del tabernacle [*], 41 e las  
Lv 21,18  ceu Déu, 18 ni no s’acost al ceu  ministeri si serà sech o rencallós, o poch 
Ex 24,13  E levaren-se Moysès e Josuè son  ministre, e pujà Moysès al munt de Déu, 14 
Ex 29,30 tabernacle del testimoni per ço que  ministre en lo santuari. 31 »E pendràs lo  
Ex 5,19 [*], oÿren que hom los deya: “No us  minvarà hom res de las teulas cascun die”, 
Ex 30,15  la meytat del sicle, [*] res no hy  minvarà. 16 E l’haver cullit dels fills  
Ex 11,7  per ço que sapiau com per grans  miracles Déu depertex los egipcians dels  
Ex 3,6  E Moysès girà’s, car no gosava  mirar ves Déu. 7 E dix nostro Senyor: –Jo  
Lv 11,14  àguila e falcó e corneya 14 e  mirla e voltor segons son genus, 15 e tot  
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Ex 29,6  e poseràs la tiara en son cap e la  mirra santa sobre la tiara, 7 e l’oli de  
Ex 30,23  Moysès 23 e dix: –Pren odors de la  mirra primera e triada D cicles, de  
Ex 20,6  qui m’aÿraven, 6 e qui hauré  misericòrdia en M generacions en aquells  
Ex 34,7  mercè e vertader, 7 qui sguardes  misericòrdia en millers, qui tols  
Ex 34,6  ell dix: –Senyorador, Senyor Déu  misericordiós, piadós, sofirent e de molta 
Ex 4,6  Jacob. 6 E dix [*] nostro Senyor:  –Mit la tua mà en ton si. E quant le hy  
Ex 26,12  la un vel qui és pus ample, de la  mitat d’ell cobriràs lo derrer cap del  
Ex 30,23  e triada D cicles, de canyella la  mitat, ço és, CCL sicles, de canyella [*], 
Lv 6,20  perdurable, la meytat al matí e la  mitat al vespre. 21 La qual fregiran en la 
Ex 28,37  ab sàvana de jacint e serà [*] la  mitra 38 al front del bisbe, e aportarà  
Lv 8,13 sený a ells braguers e posà en ells  mitra, axí com havia manat nostro Senyor.  
Ex 39,30 nostro Senyor»; 30 strenyéran ab la  mitre ab sàvena de jacint, axí com manà  
Ex 29,9  e a sos fills, e posar-los-has  mitres, e seran mos sacerdots en religió  
Ex 39,26  texida a Aron e a sos fills, 26 e  mitres ab coronetas de bis, 27 e braguers  
Ex 6,22  22 E los fills de Oziel foren:  Mizael e Clicipian e Cecrí. 23 E pres Aron 
Lv 10,4  oyí Aron, callà. 4 E apellà Moysès  Mizahel e Etelsephan, fills de Oziel,  
Ex 15,15  e tremolament tench los forts de  Moab; enfortiren-sa tots los stadans de  
Ex 10,23 dies 23 negú no viu son frare ni’s  moch del loch en què era. E allà on staven 
Ex 6,19 anys. 19 Los fills de Merarí foren:  Moch e Mozí. Aquests són los perentius de  
Ex 25,38  aquellas per quantrari. 38 E feràs  mochadors en què sían apagades; sien fetas 
Ex 39,19 saveneta de jacint per ço que no’s  moguéssan, axí com manà Déu a Moysès. 20 E 
Ex 11,5  de la sua sirventa qui és en la  mola, e tots los primers fills del  
Ex 27,20  oli de olives pur, que sia fet a  molí, per ço que crem làntie tostemps 21  
Lv 18,21 sament [*] concegrada a la ýdola de  Moloch, per ço que no ensutzes lo nom del  
Lv 20,2 derà de la sua sament a la ýdola de  Moloch, de mort morrà; e lo poble de la  
Lv 20,3  per ço car donà de la sua sament a  Moloch e ha desonrat lo santuari meu e ha  
Lv 20,4  que haurà donat de la sua sament a  Moloch e no volran a ell ociure, 5 jo  
Lv 20,5  a ell per ço que fornicassen ab  Moloch, e tolré-los d’enmig del meu  
Ex 1,9  lo poble dels fills de Yrrael és  molt e més que nós. 10 Veniu sàviament e  
Ex 2,23  desliura’m de Farahó.» 23 E aprés  molt temps, morí lo rey de Egipte. E los  
Ex 5,5  5 E dix Farahó als seus: –Veus que  molt és lo poble de la terra. Veus que la  
Ex 11,9  9 E isqué Moysès devant Farahó  molt irat. E dix nostro Senyor a Moysès:  
Ex 12,38  ab ells, e ovellas e altre bestiar  molt e massa. 39 E comolguéran la farina  
Ex 14,12  nós e serviam los egipcians”? Car  molt més val servir los de Egipte que  
Ex 20,12  pare e ta mare per ço que vischas  molt sobre la terra que nostro Senyor ta  
Ex 25,24 e mig, 24 e deurar-la-has ab or  molt pur. E feràs entorn de aquella una  
Ex 25,38 què sían apagades; sien fetas d’or  molt pur. 39 Tot lo pes del canalobre ab  
Ex 25,39  seus vexells haurà I quintar d’or  molt net. 40 [*] e fes segons lo axemplar  
Ex 28,14  13 E feràs [*] 14 II cadenas d’or  molt pur qui s’ajusta la una ab l’altre  
Ex 29,18 e oferta és de nostro Senyor e odor  molt suau e sacrifici de Déu. 19 »E  
Ex 33,4  4 E oyí lo poble aquesta paraula  molt mala; plorà e negú no’s vestí del  
Ex 35,8  ço que’n fassa ungüent e timiana  molt suau; 9 e pedres unichines [*] a  
Ex 37,17  17 E féu canalobre d’or  molt pur [*], e del seu abre axien anaps e 
Lv 2,2  lo puny ple de cèmola e oli e  molt encens, e face’n lo prevera perfum  
Lv 6,15  I puyn de sèmola mesclada ab oli e  molt encens, lo qual sia posat sobre la  
Lv 13,11  carn serà viva, 11 per lebrozia  molt vella pot ésser condempnat, [*] en  
Lv 18,23  a bístie ne’s mescla ab ella, car  molt és gran letgesa. 24 »No us ensutzeu  
Lv 23,36 die VIIIè serà die de reclamament e  molt sant, e oferreu holocausts a nostro  
Lv 23,40  lo primer die fruyts de arbres  molt bells, e brancha de palmers, e rams  
Lv 24,2  que aporten a tu oli de olives  molt pur e luent a ops de inluminar las  
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Lv 24,4  4 E sobre lo canalobre que és  molt pur posa ellas devant lo Senyor. 5 »E 
Lv 24,6  metràs VI sobre la taula que és  molt pura, devant Déu la stabliràs. 7 E  
Lv 24,7  7 E sobre aquells poseràs encens  molt luent per ço que sia pa en  
Ex 9,18 Jo faré ploura demà en aquesta hora  molta pedra, que no fou aytal en Egipte,  
Ex 34,6  piadós, sofirent e de  molta mercè e vertader, 7 qui sguardes  
Ex 12,35  vexells d’or e d’argent e  moltas vestidures, 36 e donà’ls nostro  
Lv 26,9  guardaré e fer-vos-he créxer e  moltiplicaré-us, e fermaré ma covinensa  
Ex 1,10  e opremam-lo per ço que no  moltiplich massa, e si’s defèn quantre  
Ex 12,6  mes, e sacrificar-l’ha tota la  moltitut dels fills de Yrrael al vespre. 7 
Ex 15,7 Senyor, farex lo enamich, 7 e en la  moltitut de la tua glòria deposist los  
Ex 16,1  aygües. 16,Tit  1 [*] e vench la  moltitut dels fills d’Irrael al desert de 
Ex 16,3  del desert, perquè ocies tota la  moltitut ab fam? 4 E dix nostro Senyor a  
Ex 17,1  Ex 17,Tit Capítol XXII 1 Tota la  moltitut dels fills de Yrrael anaren al  
Ex 35,20  de sacerdoci.” 20 E isqué tota la  moltitut dels fills de Yrrael devant  
Lv 4,21  com lo primer vadell, car per gran  moltitut de peccats és. 22 »E si peccarà  
Lv 9,5  lo qual loch, com stigués tota la  moltitut devant lo Senyor Déu, 6 dix  
Lv 9,23  aparech la glòria de Déu a tota la  moltitut. 24 E veus que foch axí de Déu e  
Lv 10,17  que aporteu la iniquitat de la  moltitut e que pregueu per aquells devant  
Lv 16,5  levat. 5 »E ell rebrà de tota la  moltitut dels fills d’Irrael II cabrits  
Ex 29,15  és per lo peccat. 15 »E pendràs un  moltó, e sobre lo cap d’ell posarà Aron e 
Ex 29,17 has entorn de l’altar, 17 e aquell  moltó pertiràs en pessas, e los budells e  
Ex 29,18  sobre son cap, 18 e oferràs tot lo  moltó ab ancens sobre l’altar, e oferta  
Ex 29,19  de Déu. 19 »E pendràs altre  moltó e sobre lo cap d’ell Aron e sos  
Ex 29,22  vestidures, 22 pendràs lo grex del  moltó e la coha e lo sèu qui cobre los  
Ex 29,22  ells al costat dret, per ço car és  moltó de santificació, 23 e una torta [*]  
Ex 29,26 és d’ell. 26 E pendràs lo pits del  moltó †des que és suanat† Aron, e  
Ex 29,27 pits [*] e’l costat que pertís del  moltó, 28 ab què has comensat [*] a Aron e 
Ex 29,31  en lo santuari. 31 »E pendràs lo  moltó de la consegració e couràs la carn  
Lv 4,35  ell axí com se sol fer del sèu del  moltó que és sacrifichat per  
Lv 5,15  peccarà, ofira per son peccat I  moltó net del folch qui puscha ésser  
Lv 5,16 lo qual prech per aquell ofirent lo  moltó, e serà a ell perdonat. 17 »Ànima si 
Lv 5,18  per la sua iniquitat, 18 oferrà I  moltó net del folch al sacerdot, segons la 
Lv 6,6  dan. 6 E per lo ceu peccat ofira I  moltó nèdeu del folch, e don aquell al  
Lv 16,3  que oferrà I toro per peccat e I  moltó per holocaust, 4 e vista la gonella  
Lv 16,5 d’Irrael II cabrits per peccat e I  moltó en holocaust; 6 e quant haurà ofert  
Lv 19,21  del tabernacle del testimoni I  moltó, 22 e lo sacerdot aorerà per ella e  
Lv 23,12 que la garba se alcerà devant Déu I  moltó de I any en presentalla a nostro  
Ex 25,5  bis e pells de cabres 5 e pells de  moltons rubrichades e pells de jacint, e  
Ex 26,14 E feràs un altre cubert de pells de  moltons robricades, e sobre aquest, altre  
Ex 29,1  »Prin un vadell del bestiar, e dos  moltons sens horresa, 2 e pans alizos, e  
Ex 29,3  e oferràs-ho, e lo vadell e II  moltons. 4 E Aron e sos fills ajustaràs a  
Ex 35,7  e pèlls de cabres 7 e pells de  moltons robricades [*], e fust de setim 8  
Ex 35,23  de grat ho donaven, totas pells de  moltons rubricades e gesint, 24 e argent e 
Ex 36,19 cobertor del tabernacle de pells de  moltons rubricades e altre cobriment de  
Lv 8,2  l’oli e I vadell per peccat e II  moltons e I canestell de pa alís, 3 e  
Lv 23,18  I any, e I vadell del folch, e II  moltons, e seran en holocaust [*] en odor  
Ex 11,9 a Moysès: –Farahó no us oyrà, si bé  molts senyals se fan en terra de Egipte.  
Ex 19,21  veura lo Senyor, e que no parèscan  molts d’ells; 22 e los sacerdots qui s’  
Ex 23,2 a fer mal, ne en juý a santència de  molts per ço que pertesques de veritat. 3  
Lv 11,42  grapona sobre lo pits e ha  molts peus [*], no’n menges, car  



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

584 
 

Lv 15,25  ensutzerà. 25 »Fembra que per  molts dies soferrà flux de sanch, no en lo 
Ex 2,22  Elítzer, e dix: «Déu, pare de  mon pare, ajudador meu, vina e desliura’m 
Ex 3,15  nom he per tostemps, e aquest és  mon memorial en totas coses en las  
Ex 4,23  fill primer Yrrael és. 23 Jo lex a  mon fill que’m servescha, e no’l  
Ex 5,1  diu lo Senyor Déu de Yrrael: “Lexa  mon poble que’m sacrifich al desert.” 2 E 
Ex 8,8  que tolga las granotas de mi e de  mon poble, e lexaré lo poble que sacrifich 
Ex 8,20 li: “Açò diu nostro Senyor: Lexe’m  mon poble que sacrifich, 21 e si no’l  
Ex 9,13  diu lo Senyor dels hebreus: Lexa  mon poble que sacrifich, 14 car aquesta  
Ex 9,17 en tota la terra. 17 ¿Encara retens  mon poble e no’l vols lexar anar? 18 Jo  
Ex 9,27  Nostro Senyor és just, e jo e  mon poble peccadors. 28 Pregau a nostro  
Ex 10,3  no us voleu sotsmetra a mi? Lexa  mon poble que sacrifich. 4 E si hy  
Ex 15,2  e és fet a mi en salut. Aquest és  mon Déu e [*]; Déu de mon pare, e jo  
Ex 15,2  Aquest és mon Déu e [*]; Déu de  mon pare, e jo axelsar-l’he. 3 E nostro 
Ex 15,9  mia ànima serà complida, e trauré  mon cultell, la mia ànima los auciurà.»  
Ex 18,19 soferir; 19 mas oges mas paraulas e  mon concell, e serà Déu ab tu: sias al  
Ex 19,5  e guardau la mia covinensa, sereu  mon poble, car mia és tota la terra, 6 e  
Ex 21,5  5 E si diu lo servent: “Jo am  mon senyor e ma muller e mos infants”, no  
Ex 21,14  auciurà son proÿsme per aguayt, de  mon altar lo arrencaràs e morrà. 15 E qui  
Ex 23,20  let de sa mare. 20 »Jo’t trematré  mon àngel, e yrà devant tu [*]. 21-22 [*]  
Lv 11,47  e conegau las diferències del  mon e lo no mon, e que sapiau què deveu  
Lv 11,47  las diferències del mon e lo no  mon, e que sapiau què deveu menjar e què  
Ex 17,15  a nostro Senyor, e apellà son nom  «Mon axelsant», e dix: 16 –Car la mà de  
Lv 25,37 ton frare ab tu. 37 No deràs la tua  moneda ab usura a ell, ne la  
Lv 25,50  venda entrò a l’any jubileu, e la  moneda per la qual serà venut segons lo  
Lv 27,18  lo jubileu, tornerà lo prevera la  moneda segons los romanents dels anys qui  
Lv 27,19 la quinta part de la stimació de la  moneda, e posseyr-l’ha; 20 e si no’l  
Ex 23,1  Capítol XXVIII 1 »No rebràs veu de  monsónega ni untaràs la mà per ço que  
Ex 5,9  lur obre per ço que no enténgan en  monsonegaries. 10 E per ço isquéran los  
Ex 7,3 3 Mas jo li endureyré lo seu cor, e  montiplicaré los senyals e mes maravellas  
Ex 21,23  e los àrbitres jutgeran. 23 E si  mor, retrà ànima per ànima, 24 ull per  
Ex 21,35  strany nafre a l’altre e aquell  mor, vendran lo bou viu e pertir-s’han  
Lv 20,11  la vergonya de son pare, muyren de  mor abdosos, e la sanch d’aquells sia  
Ex 2,23  de Farahó.» 23 E aprés molt temps,  morí lo rey de Egipte. E los fills d’  
Ex 9,6  las bísties de Yrrael neguna no’n  morí. 7 E tramès-hi Farahó, e no’n  
Ex 12,33  de la terra yvàs, car deya: «Tots  morim!» 34 E aportà lo poble farina ans  
Ex 14,12  més val servir los de Egipte que  morir en aquest loch. 13 E dix Moysès [*]: 
Lv 19,20  seran abdosos †ajustats†; no deven  morir, †si bé† no serà francha, 21 mas per 
Ex 7,21  e girà’s en sanch; 21 e los pexos  moriren qui éran en lo flum [*], e no  
Ex 8,13  segons la paraula de Moysès, e  moriren las granotas de las cases e de las 
Ex 9,6  maravella. 6 [*] e en l’altre die  moriren tots los bestiars dels egipcians,  
Ex 32,28 Leví segons la paraula de Moysès, e  moriren en aquell die XXIII milia hòmens.  
Lv 16,1  Aron com oferiren lo foch strany e  moriren. 2 E manà nostro Senyor a Moysès e 
Ex 14,11 Egipte e per ço nos has amanats que  moríssem en aquest loch desert? ¿Per què  
Ex 19,12  tot aquell, e qui tocharà lo munt  morrà; 13 mà no’l tocharà, abans serà  
Ex 21,14  de mon altar lo arrencaràs e  morrà. 15 E qui ferirà son pare o sa mare, 
Ex 21,18  ab pedra o ab puny, e aquell no  morrà mas geurà al lit, 19 si se’n va  
Ex 21,20  servent o sa serventa ab verga e  morrà en sa mà, serà culpable del peccat;  
Ex 21,34 lo preu de las bísties, e ço qui hy  morrà serà seu. 35 E si bou strany nafre a 
Ex 22,3  que lo sol sia axit, fa homey, ell  morrà. E si no ha què reta per lo  
Ex 22,19  19 »E qui jaurà ab bístia, de mort  morrà. 20 »E qui sacrificarà los déus  
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Ex 22,20  stranys, sinó sol nostro Senyor,  morrà. 21 »L’estrany no’l fareu trist ni 
Ex 31,14  e qui no’l guarderà de mort  morrà, qui ferà en ell obre parirà la sua  
Ex 31,15 Senyor; aquell qui en ell farà obre  morrà. 16 Guarden los fills d’Irrael lo  
Lv 20,2  a la ýdola de Moloch, de mort  morrà; e lo poble de la terra alepiderà  
Ex 7,18  18 e los pexos qui són en lo flum  morran, e las aygües pudiran, e seran  
Ex 9,19  los quals caurà la pedra, tots  morran.” 20 E aquell qui tembrà Déu o la  
Ex 11,5  a mi: “Anit entrerà en Egipte 5 e  morran tots los primers fills en terra de  
Lv 20,20 abdosos porteran la lur iniquitat e  morran menys de infants. 21 »Qui pendrà la 
Ex 10,28  que en aquell die que a mi aparràs  morràs. 29 Respòs Moysès: –Axí sia com has 
Ex 10,17  Déu vostro que tolga de mi aquesta  mort. 18 E isqué Moysès de devant Farahó,  
Ex 12,30  hy havia casa en què no hy hagués  mort. 31 E apellà Farahó Moysès e Aron [*] 
Ex 19,13  13 mà no’l tocharà, abans serà  mort ab pedres o ab dart, e sia bístie o  
Ex 21,15 ferirà son pare o sa mare, muyra de  mort. 16 E qui furtarà home e’l vendrà a  
Ex 21,16  e’l vendrà a son proÿsma [*], sia  mort. 17 E qui flastomarà son pare [*],  
Ex 21,17  E qui flastomarà son pare [*], sia  mort. 18 »E si II hòmens se barellaran e  
Ex 21,28  home o fembre [*], lo bou serà  mort ab pedres e no menig negú de sa carn, 
Ex 21,29  e auciu hom o fembra, lo bou serà  mort ab pedres e lo senyor del bou tembé;  
Ex 21,32  de argent al senyor, e lo bou serà  mort ab pedres. 33 E si negú obre sija o  
Ex 21,35 -s’han lo preu en si e lo cos del  mort. 36 E si sabia que lo bou fos feridor 
Ex 22,2  e hy és trobat, e prenga nafre e  mort, lo feridor no haurà pena; 3 e si ho  
Ex 22,10  o altre bestiar en guarda, e serà  mort o afeblit o pres dels enamichs e negú 
Ex 22,14  coses a préstich e serà enfeblit o  mort que lo senyor no hy sia, serà costret 
Ex 22,19  19 »E qui jaurà ab bístia, de  mort morrà. 20 »E qui sacrificarà los déus 
Ex 31,14  vosaltres, e qui no’l guarderà de  mort morrà, qui ferà en ell obre parirà la 
Lv 11,24  de vosaltres. 24 »E qui tocharà  mort de aquellas, serà ensuzat e serà no  
Lv 11,27  serà inmunde; e si algú tocharà lo  mort d’aquell, serà ensutzat entrò al  
Lv 11,28  28 E qui portarà d’aquesta manera  mort, levarà la sua vestimenta e serà no  
Lv 11,31  són no nèdeus, e qui tocarà lo  mort d’aquells serà no nèdeu entrò al  
Lv 11,38 la samensa e aprés serà tochada per  mort, aquí matex és ensutzada. 39 »E si  
Lv 11,39 ensutzada. 39 »E si algun animal és  mort d’aquells qui són lísits a vosaltres 
Lv 11,39  a vosaltres a menjar, qui lur  mort tocharà serà inmunde entrò al vespre. 
Lv 16,1  nostro Senyor a Moysès aprés la  mort de abdosos los fills de Aron com  
Lv 19,28  raureu vostra barba, 28 e sobre lo  mort no tallareu la vostra carn ni no  
Lv 20,2 sua sament a la ýdola de Moloch, de  mort morrà; e lo poble de la terra  
Lv 20,9 maleyrà son pare o sa mare muyre de  mort, car aquell qui maleyrà son pare e sa 
Lv 20,10 la muller de son proÿsme, muyre per  mort lo fornichador e la adultre. 11 »Qui  
Lv 20,13 ab ell e hi serà concent, muyren de  mort e la lur sanch sia sobre ells. 14  
Lv 20,15 jaurà ab egua o ab ovella, muyre de  mort, e la bèstie ociets. 16 »E fembra que 
Lv 20,27 e haurà spirit de devinar, muyre de  mort; ab pedres sían alepidats; la sanch  
Lv 21,11  las suas vestidures, 11 e a negun  mort no intre de tot en tot; emperò sobre  
Lv 24,16  lo nom de nostro Senyor Déu, sia  mort de mort e sia opremut ab pedres per  
Lv 24,16  de nostro Senyor Déu, sia mort de  mort e sia opremut ab pedres per tot lo  
Lv 24,17  qui ferrà e ociurà home, muyre de  mort; 18 e qui matarà animal, retrà animal 
Lv 27,29 home, no sia remut; e si ho és, sia  mort per mort. 30 »Tots delmes de terra,  
Lv 27,29 sia remut; e si ho és, sia mort per  mort. 30 »Tots delmes de terra, axí de  
Ex 9,7  hi Farahó, e no’n trobà neguna de  morta de aquellas que possaÿa Yrrael. E  
Lv 5,2  alguna cose anorreada, que sia  morta per alguna bístie o que sia morta  
Lv 5,2  morta per alguna bístie o que sia  morta per si matexa o per alguna altre  
Lv 17,15  15 »E la ànima que menjarà cose  morta per ci o per altre bístie, axí lo  
Lv 22,8  car menjar de aquell és. 8 Cose  morta per si ni presa per altre bístie no  
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Lv 7,24  menjareu; 24 lo sèu de las bèsties  mortas per si e d’aquellas que seran  
Lv 7,24  per si e d’aquellas que seran  mortas per altres bísties [*] en vostros  
Lv 11,8  no menjareu e lurs calabrines  mortas no toqueu, car no nèdeas són a  
Lv 11,25  cose que algú port de aquellas  mortas, levarà los vestiments ceus e serà  
Lv 11,36  e si las tocharà neguna de las  mortas, aquellas seran ensutzades. 37 E si 
Ex 4,19  en Egipte, que tots aquells són  morts qui volían la tua ànima. 20 E pres  
Ex 14,31  die, 31 e víran los de Egipte  morts a la riba de la mar e la gran plaga  
Ex 16,3  3 e dèyan: –Nós volguérem ésser  morts per la mà de nostro Senyor en la  
Lv 10,2  Senyor e cremà aquells, e foren  morts devant nostro Senyor. 3 E dix Moysès 
Lv 11,11 las lurs carns no mengeu e los lurs  morts no toqueu. 12 Aquells qui no han  
Lv 11,32 32 »E qui caurà sobre ells que sían  morts serà ensutzat, axí vaxell de fust,  
Lv 11,35  inmunde. 35 E qualque cose dels  morts de aquells serà tochada serà inmunde 
Lv 20,17 ell, gran letgeza fan, per què sien  morts devant lo poble, per ço car la  
Lv 21,1 »Lo sacerdot no sia ensutzat en los  morts de sos ciutadans en lur vizitar, 2  
Ex 4,18 sogre, e dix-li: –Iré e tornaré a  mos frares en Egipte per ço que veja  
Ex 21,5  “Jo am mon senyor e ma muller e  mos infants”, no n’axirà franch 6 e  
Ex 29,9 e posar-los-has mitres, e seran  mos sacerdots en religió perdurable. E pus 
Lv 18,26  ceus. 26 »Guardau los meus furs e  mos juýs, e no fassau neguna de aquestas  
Lv 25,42  de sos pares; 42 car ells són  mos servents e jo treguí a ells de terra  
Lv 25,55  axirà ab sos infants. 55 »Car  mos servents són los fills de Yrrael, los  
Ex 8,24 serà aquest senyal”. 24 [*] e vénch  mosca fort gran en la casa de Farahó e en  
Ex 8,16  e fir la pols de la terra, e haurà  moscallons en tota la tera de Egipte.” 17  
Ex 8,17  pols de la terra, e foren fets los  moscallons en los hòmens e en las donas e  
Ex 8,17  la pols de la terra fou tornada en  moscallons per tota la terra de Egipte. 18 
Ex 8,18  axí ab lur encantament, que fóssan  moscallons, e no poguéran. E éran los  
Ex 8,18  e no poguéran. E éran los  moscallons axí en los hòmens com en las  
Ex 8,22  és lo meu poble, que no hy haurà  moscas, e sabran sertament que jo sóm  
Ex 8,24 complida la terra de tot linatge de  moscas. 25 E apellà Farahó Moyès e Aron e  
Ex 8,29 pregaré per tu nostro Senyor, e las  moscas partir-s’han de tu e de ton  
Ex 8,31  segons la sua paraula, e tolch las  moscas de Farahó e dels cervents seus e  
Ex 8,21  e’n tas cases tots linatges de  mosques, e las cases dels egipcians seran  
Ex 8,21  dels egipcians seran plenas de  mosques de diversos linatges [*]. 22 E  
Lv 11,29  que’s moven en terra, axí com  mostela e rata e talpa e furó, cascú d’  
Ex 4,15 seré en la tua bocha e en la sua, e  mostrar-vos-he què deureu fer. 16 Ell  
Ex 13,21  E nostro Senyor anave’ls devant a  mostrar la via, de die en columpna de  
Ex 17,6 en ta mà, e vé-te’n, 6 car jo’t  mostraré allí devant tu la pedra de Horep, 
Ex 33,19  ta glòria. 19 E ell respòs: –Jo’t  mostraré tot bé, e seré apellat en nom  
Lv 15,31 per la mundícia del ceu flux. 31 »E  mostrareu als fills d’Irrael que’s  
Lv 13,49  per lebrozia serà tenguda e sia  mostrat al sacerdot. 50 Lo qual lo tinga  
Ex 7,9  e Aron: 9 –Quant vos dirà Farahó:  “Mostrau senyal”, diràs a Aron: “Prin ta  
Ex 9,16  16 car per ço t’he posat, que  mostre en tu la mia fortalesa e lo meu nom 
Ex 18,16 a mi qui jutge entre ells e que’ls  mostre los menaments de Déu e las suas  
Ex 18,20  li comptes ço que Déu li diu, 20 e  mostre al poble ço de què ell se clama, i  
Ex 33,13  si he trobada gràcia devant tu,  mostre’m la tua cara per ço que sàpia que 
Ex 33,18  per ton nom. 18 E dix Moysès:  –Mostre’m ta glòria. 19 E ell respòs: –Jo 
Ex 33,12  que jo men aquest poble, e no’m  mostres qui trematràs ab mi, e majorment  
Ex 32,8  pertits de la carrera que tu’ls  mostrist, e han fet un vadell d’or fus al 
Ex 15,16  bras. Sían fets que no’s puguen  moura com pedra, tro que aquest teu poble, 
Lv 5,4  és de colpa. 4 »Ànima qui jurerà e  mourà sos labis a mentir o a mal o a bé, e 
Lv 13,23  aquell per lebrós, 23 e si no’s  mourà, ulcus és la cicatrix, e l’home és  



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

587 
 

Lv 11,10  ni scata, axí en las aygües que’s  moven com en mar, és abominable a  
Lv 11,29  29 »E [*] d’aquellas que’s  moven en terra, axí com mostela e rata e  
Lv 11,44  en totas las reptílies qui’s  moven sobre terra, 45 car jo sóm lo Senyor 
Lv 11,46  e de totas ànimas vivents que’s  moven en las aygües e graponen en terra,  
Lv 20,25 ni en ocell e en totas coses que’s  moven en terra que jo he amostrades a  
Ex 8,25  de moscas. 25 E apellà Farahó  Moyès e Aron e dix-los: –Anau e  
Ex 2,10  10 e ella afià’l e apellà son nom  Moysès, car dix: «D’aygüe l’he pres.»  
Ex 2,11  aquells dies, pus que fou crescut  Moysès, isqué a sos frares e viu la  
Ex 2,14  lo egipcià? Lavors hach paor  Moysès e dix: «Com és stat açò descubert?» 
Ex 2,17  e gitaren-las-na. E levà’s  Moysès e defès las massipas e abeurà lur  
Ex 2,21  [*]. 21 E quant fou vengut, jurà  Moysès que staria ab ell. E pres Sephorà,  
Ex 3,1  ’ls. 3,Tit Capítol quart 1 E  Moysès paxia las ovellas de Getró son  
Ex 3,3  flamajava e no’s cremava. 3 E dix  Moysès: «Iré a veura aquesta [*] vizió,  
Ex 3,4  enmig de la gavarrera e dix-li:  –Moysès, Moysès! E ell dix: –Ací çó. 5 E  
Ex 3,4  la gavarrera e dix-li: –Moysès,  Moysès! E ell dix: –Ací çó. 5 E ell dix- 
Ex 3,6  e Déu de Ysach e Déu de Jacob. E  Moysès girà’s, car no gosava mirar ves  
Ex 3,11  de la terra de Egipte. 11 E dix  Moysès a nostro Senyor: –Qui çó jo, que  
Ex 3,13  en aquest munt a Déu. 13 E dix  Moysès a nostre Senyor: –Vet que jo iré  
Ex 3,14  ha?”, què’ls diré? 14 E dix Déu a  Moysès: –Jo [*] qui sóm. [*] 15 [*] –Axí  
Ex 4,1  4,Tit Capítol quint 1 Respòs  Moysès: –No’m creuran ni oyran la mia  
Ex 4,3  terra e tornà serp, axí que fugia  Moysès. 4 E dix nostro Senyor: –Sten ta mà 
Ex 4,10  flum gitar serà en sanch. 10 E dix  Moysès: –Prec-te, Senyor, per tant que  
Ex 4,13  -t’he què parlaràs. 13 E dix  Moysès: –Prec-te, Senyor, que’m dons  
Ex 4,14  fou irat nostro Senyor Déu quantre  Moysès e dix: –Aron, ton frare levite, sé  
Ex 4,18  fer los senyals. 18 E anà-sse’n  Moysès e tornà a Getró, son sogre, e dix- 
Ex 4,19  en pau”. 19 E dix nostro Senyor a  Moysès [*]: –Vés, torna en Egipte, que  
Ex 4,20  qui volían la tua ànima. 20 E pres  Moysès sa muller e sos fills, e posà’ls  
Ex 4,27  Senyor a Aron: –Vé a carrera a  Moysès, al desert. E ell anà allí a  
Ex 4,28  al munt de Déu [*]. 28 E comptà  Moysès a Aron totas las paraulas de nostro 
Ex 4,30  que nostro Senyor havia ditas a  Moysès e féu senyals devant lo poble. 31  
Ex 5,1  Capítol VI 1 Aprés açò intraren  Moysès e Aron a Farahó e diguéran-li:  
Ex 5,4  rey de Egipte: –Per què vosaltres,  Moysès e Aron, somoveu lo poble de lurs  
Ex 5,20  cascun die”, 20 corregueren a  Moysès e Aron, qui staven de l’altre  
Ex 5,22  per ço que’ns ociés. 22 E tornà  Moysès a nostro Senyor e dix: –Senyor, per 
Ex 6,1 Capítol VII 1 E dix nostro Senyor a  Moysès: –Ara veuràs què faré a Farahó, car 
Ex 6,2  terra. 2 E parlà nostro Senyor a  Moysès e dix-li: –Jo sóm lo Senyor 3 que 
Ex 6,9  car jo sóm Senyor.” 9 E comptà  Moysès tot açò als fills d’Irrael, e ells 
Ex 6,10  dura. 10 E parlà nostro Senyor a  Moysès e dix: 11 –Entra en Egipte e parla  
Ex 6,12  de Yrrael de sa terra. 12 E respòs  Moysès devant nostro Senyor: –Los fills d’ 
Ex 6,13  VIII 13 E parlà nostro Senyor a  Moysès e Aron [*] a manà [*] a Farahó rey  
Ex 6,20  sa cozina, qui li parí Aron e  Moysès e Maria. E foren los anys de Ameran 
Ex 6,26 lurs perentius. 26 Aquest és Aron e  Moysès, a qui manà nostro Senyor que  
Ex 6,30  ço que Déu los parlà. 30 E dix  Moysès devant nostro Senyor: –No sé parlar 
Ex 7,1  VIIIIº 1 Dix nostro Senyor a  Moysès: –Jo t’he stablit déu de Farahó;  
Ex 7,6  de Yrrael del mig d’ells. 6 E féu  Moysès e Aron axí com nostro Senyor los  
Ex 7,7  Senyor los havia manat. 7 E era  Moysès de LXXX anys e Aron de LXXXIII  
Ex 7,8  a Farahó. 8 E dix nostro Senyor a  Moysès e Aron: 9 –Quant vos dirà Farahó:  
Ex 7,10  tornar-s’ha serp. 10 E intraren  Moysès e Aron a Farahó, e féran axí com  
Ex 7,14  com havia manat nostro Senyor 14 a  Moysès, e agreujat s’és lo cor de Farahó  
Ex 7,19  flums.” 19 E dix nostro Senyor a  Moysès: –Digues Aron: “Prin ta verga e  
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Ex 7,20  de fust com de pedre. 20 E féran  Moysès e Aron axí com nostro Senyor los  
Ex 8,1  Capítol XI 1 E dix nostro Senyor a  Moysès: –Entra a Farahó e diràs-li: “Açò 
Ex 8,5 [*] 4 [*].” 5 E dix nostro Senyor a  Moysès: –[*] Stin ta verga ab la tua mà  
Ex 8,8  terra de Egipte. 8 E apellà Farahó  Moysès e Aron e dix-los: –Pregau a  
Ex 8,9  sacrifich a nostro Senyor. 9 E dix  Moysès [*]: –Stablex-ma quant, e pregaré 
Ex 8,12  al flum. 12 E pertiren-sa  Moysès e Aron de Farahó, e cridà Moysès a  
Ex 8,12 sa Moysès e Aron de Farahó, e cridà  Moysès a nostro Senyor per la promesa de  
Ex 8,13  nostro Senyor segons la paraula de  Moysès, e moriren las granotas de las  
Ex 8,16  manat. 16 E dix nostro Senyor a  Moysès: –Parla a Aron e digues-li: “Stin 
Ex 8,20  manat. 20 E dix nostro Senyor a  Moysès: –Leva’t matí e stà devant Farahó  
Ex 8,26  Déu en aquesta terra. 26 E dix  Moysès: –No’s pot fer axí; las horrezas  
Ex 8,29 no aneu luny. Pregau per mi. 29 Dix  Moysès: –Quant seré pertit de tu, pregaré  
Ex 8,30  nostro Senyor. 30 E pertí’s  Moysès de Farahó e pregà nostro Senyor. 31 
Ex 9,1  9,Tit  1 E dix nostro Senyor a  Moysès: –Entra a Farahó e parla-li: “Açò 
Ex 9,8  lo poble. 8 E dix nostro Senyor a  Moysès e Aron: –Preneu las mans plenas de  
Ex 9,8  mans plenas de cendra del foch, e  Moysès scampa-hu [*] devant Farahó, 9 e  
Ex 9,10 -la quantre Farahó, e scampà-la  Moysès al cel, e foren fetas nafres e  
Ex 9,11  encantadors no podien star devant  Moysès per las nafres que havían ells e  
Ex 9,13  oý [*]. 13 E parlà nostro Senyor a  Moysès e dix-li: –Leva’t dematí e stà  
Ex 9,22  XIII 22 E dix nostro Senyor a  Moysès: –Stin la tua mà al cel per ço que  
Ex 9,23  en terra de Egipte [*]. 23 E stès  Moysès la mà al cel, e nostro Senyor Déu  
Ex 9,27  de Yrrael. 27 E tramès Farahó a  Moysès e Aron, e dix: –Peccat he encara.  
Ex 9,29  Vuymés no m’hich stigau. 29 E dix  Moysès: –Quant jo axiré de la ciutat,  
Ex 9,33  mal, car tardans éran. 33 E isqué  Moysès [*] de la ciutat e stès las mans a  
Ex 9,35  axí com Déu havia manat per mà de  Moysès. 10,Tit Capítol XIIII 1 E dix  
Ex 10,1  XIIII 1 E dix nostro Senyor a  Moysès: –Entra a Farahó, car jo he  
Ex 10,3  que jo sóm Senyor. 3 E intraren  Moysès e Aron a Farahó e diguéran: –Açò  
Ex 10,8  que parex Egipte? 8 E apellaren  Moysès e Aron a Farahó, e ell dix-los:  
Ex 10,9  aquells qui hy deven anar? 9 E dix  Moysès: –Ab nostros fills e ab nostres  
Ex 10,12 de Farahó. 12 E dix nostro Senyor a  Moysès: –Sten ta mà sobre la terra de  
Ex 10,13  en la terra de Egipte. 13 E stès  Moysès la verga sobre la terra de Egipte,  
Ex 10,16  E per ço Farahó cuytà’s e apellà  Moysès e Aron e dix-los: –Peccat he al  
Ex 10,18  de mi aquesta mort. 18 E isqué  Moysès de devant Farahó, e adorà nostre  
Ex 10,21 de Yrrael. 21 E dix nostro Senyor a  Moysès: –Estén la tua mà al cel, e sían  
Ex 10,22 Egipte axí que’s palpen. 22 E stès  Moysès la sua mà al cel, e fóran fetas  
Ex 10,24  havia lum. 24 E apellà Farahó  Moysès e Aron e dix: –Anau e sacrifichau a 
Ex 10,25  vagen ab vosaltres. 25 E dix  Moysès: –¿Hòstias e holocausts doneràs a  
Ex 10,29  que a mi aparràs morràs. 29 Respòs  Moysès: –Axí sia com has parlat. No veuré  
Ex 11,1  Capítol XV 1 E dix nostro Senyor a  Moysès: –Encara tocaré Farahó e Egipte de  
Ex 11,3  poble devant los egipcians. E fou  Moysès gran home e fort en terra de Egipte 
Ex 11,4  Farahó e devant lo poble. 4 E dix  Moysès als fills de Yrrael: –Açò dix Déu a 
Ex 11,9 lavors nós axirem defora. 9 E isqué  Moysès devant Farahó molt irat. E dix  
Ex 11,9  molt irat. E dix nostro Senyor a  Moysès: –Farahó no us oyrà, si bé molts  
Ex 11,10  se fan en terra de Egipte. 10 E  Moysès e Aron féran totas las maravellas  
Ex 12,1 Capítol XVI 1 E nostro Senyor dix a  Moysès e Aron en terra de Egipte: 2  
Ex 12,21  menjareu lo pa alís. 21 E apellà  Moysès los [*] fills de Yrrael e dix-  
Ex 12,28 axí com havia manat nostro Senyor a  Moysès e Aron. 29 E a la mija nit tots los 
Ex 12,31  hy hagués mort. 31 E apellà Farahó  Moysès e Aron [*] e dix-los: –Levau e  
Ex 12,35  Senyor Déu los havia manat per  Moysès e Aron, ço és, que demanaren als  
Ex 12,43  43 E dix nostro Senyor a  Moysès e Aron: –Aquesta és la religió de  
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Ex 12,50 axí com nostro Senyor havia manat a  Moysès e Aron, 51 e en un die tregué  
Ex 13,1  Capítol XVII 1 E parlà lo Senyor a  Moysès e dix: 2 –Santifique’m tots los  
Ex 13,3  car totas coses són mias. 3 E dix  Moysès al poble: –Remembrau-vos de  
Ex 13,17  hach lexat lo poble, amanà’ls  Moysès de la terra dels filisteus qui és  
Ex 13,19  de la terra de Egipte. 19 E aportà  Moysès los ossos de Josep ab si, per ço  
Ex 14,1  XVIII 1 E parlà nostro Senyor a  Moysès e dix: 2 –Parla als fills de Yrrael 
Ex 14,11  a nostro Senyor 11 e diguéran a  Moysès: –¿Per ventura no havia vazos en  
Ex 14,13  que morir en aquest loch. 13 E dix  Moysès [*]: –No us vullau tembre, i stau e 
Ex 14,15  XVIIIIº 15 Dix nostro Senyor a  Moysès: –Què és açò? Per què crides?  
Ex 14,21  de la nit. 21 E quant hach stès  Moysès la mà sobre la mar, depertí-la  
Ex 14,26  nós. 26 E dix nostro Senyor a  Moysès: –Sten la tua mà sobre la mar per  
Ex 14,27  cavallers. 27 E quant hach stesa  Moysès la mà quantre la mar, tornà al  
Ex 14,31 Déu e cregué nostro Senyor Déu, e a  Moysès lo seu servidor. 15,Tit Capítol XX  
Ex 15,1  15,Tit Capítol XX 1 Adonchs cantà  Moysès als fills d’Irrael aquest cant a  
Ex 15,20 20 E aprés Maria profatitzà, sor de  Moysès, ab l’alduf en la mà, e isquéran  
Ex 15,23 per ço com éran amargants, aon posà  Moysès covinent nom al loch e apellà’l  
Ex 15,24  24 E murmurà lo poble quantre  Moysès e dix: –Què beurem? 25 E ell cridà  
Ex 16,2  poble de Yrrael murmurava quantre  Moysès e Aron [*], 3 e dèyan: –Nós  
Ex 16,4  ab fam? 4 E dix nostro Senyor a  Moysès: –Jo us plouré pa del cel. Ischa lo 
Ex 16,6  més que no solían. 6 E diguéran  Moysès e Aron a tots los fills de Yrrael:  
Ex 16,8 haveu murmurat quantre nós? 8 E dix  Moysès: –Nostro Senyor vos darà al vespre  
Ex 16,9  mas quantre Déu! 9 E dix  Moysès a Aron: –Digues a l’ajustament  
Ex 16,11 una nuu. 11 E parlà nostro Senyor a  Moysès e dix: 12 –Oÿdas he las  
Ex 16,15 ells no sabían què era. E dix-los  Moysès: –Aquest és lo pa que us envia  
Ex 16,19  que podien menjar. 19 E dix-los  Moysès: –Negú de vosaltres no n’stoig al  
Ex 16,20  tot e fou ple de vèrmens; e irà’s  Moysès quantre ells. 21 E cullían-na al  
Ex 16,22  E tots los prínceps vinguérana  Moysès e diguéran: «Què és açò?», 23 e ell 
Ex 16,24 24 E féran-ho axí com havia manat  Moysès, e no’s podrí ni hy fou trobat  
Ex 16,25  ni hy fou trobat verma. 25 E dix  Moysès: –Menjau vuy aquell, car dissapte  
Ex 16,28  trobaren. 28 E dix nostro Senyor a  Moysès: –¿Entrò a quant no volen guardar  
Ex 16,29  manaments e la mia lig? 29 E dix  Moysès al poble: –Vejau que nostro Senyor  
Ex 16,32  tast semblant a [*] mel. 32 E dix  Moysès: –Aquesta és la paraula que manà  
Ex 16,33  fos trets de Egipte.” 33 E dix  Moysès a Aron: –Prin un vaxell e met-hi  
Ex 16,34  34 axí com manà nostro Senyor a  Moysès. E posà-la Aron al tabernacle  
Ex 17,2  poble. 2 E barallà’s lo poble ab  Moysès e dix: –Done’ns aygüe que begam! E 
Ex 17,2 –Done’ns aygüe que begam! E respòs  Moysès: –Per què us barallau ab mi? Per  
Ex 17,3 fretura d’aygüe, e murmurà quantre  Moysès e dix: –Per què’ns feras exir de  
Ex 17,4  a nostro bestiar de set? 4 E cridà  Moysès a nostro Senyor e dix: –Què faré en 
Ex 17,5  poble [*]? 5 E dix nostro Senyor a  Moysès: –Vé devant lo poble e pren ab tu  
Ex 17,6  que beurà lo poble. E féu-ho  Moysès axí devant los vells de Yrrael, 7 e 
Ex 17,9  quantre Yrrael en Refizim. 9 E dix  Moysès a Josuè: –Tria barons e ix a  
Ex 17,10 féu Josuè axí com a ell havia manat  Moysès [*]. E Moysès e Aron [*] pujaren  
Ex 17,10 com a ell havia manat Moysès [*]. E  Moysès e Aron [*] pujaren sobre la sima  
Ex 17,11  sobre la sima del munt. 11 E quant  Moysès levava las mans, vensia Yrrael, e  
Ex 17,12  Amalech vensia. 12 E las mans de  Moysès éran faxugues e passants, e  
Ex 17,14  ab spasa. 14 E dix nostro Senyor a  Moysès: –Scriu açò en lo Libre de  
Ex 17,15 Amalech dejús lo cel. 15 E edifichà  Moysès altar a nostro Senyor, e apellà son 
Ex 18,1 Getró, sacerdot de Median, sogre de  Moysès, tot ço que havia fet nostro Senyor 
Ex 18,1  ço que havia fet nostro Senyor a  Moysès e a Yrrael son poble, per ço car  
Ex 18,2 de Egipte, 2 pres Sephorà muller de  Moysès, que havia lexada, 3 e II fills  
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Ex 18,5  Farahó». 5 E vench Getró, sogre de  Moysès, e sos fills e sa muller a Moysès,  
Ex 18,5  Moysès, e sos fills e sa muller a  Moysès, al desert, a on era albergat prop  
Ex 18,6  prop lo munt de Déu, 6 e menà a  Moysès e dix: –Jo, ton sogre Getró, vench  
Ex 18,8  fou intrat en la tenda, 8 comptà  Moysès a son sogre tot ço que Déu havia  
Ex 18,12 ells. 12 E oferí Getró, lo sogre de  Moysès, holocausts a nostro Senyor. E  
Ex 18,13  Déu. 13 E en l’altre jorn sech  Moysès que jutjàs lo poble, qui stava  
Ex 18,13  jutjàs lo poble, qui stava devant  Moysès del matí tro al vespre. 14 E quant  
Ex 18,15  entrò al vespre? 15 E respòs-li  Moysès: –Lo poble ve a mi qui demana  
Ex 18,24  sos lochs. 24 E quant açò hach oÿt  Moysès, féu tot ço que ell havia manat, 25 
Ex 19,3  tendas de la regió del munt. 3 E  Moysès pujà a Déu, e nostro Senyor apellà  
Ex 19,7  als fills de Yrrael. 7 E vench  Moysès e apellà los majors del poble per  
Ex 19,8  quant hach comptat a nostro Senyor  Moysès las paraulas del poble, 9 dix-li  
Ex 19,9  a tu per tostemps. E féu a saber  Moysès las paraulas del poble a nostro  
Ex 19,14 adonchs pugen al munt. 14 E devallà  Moysès del munt al poble e santificà’l. E 
Ex 19,17  17 E quant los hach amenat  Moysès devant Déu del loch de las  
Ex 19,19  del corn a poch a poch en major. E  Moysès parlava e nostro Senyor li  
Ex 19,20  Senyor sobre lo munt [*] e apellà  Moysès lasús del cap del munt; e quant hi  
Ex 19,23  per ço que no’ls fira. 23 E dix  Moysès a nostro Senyor: –No porà pujar lo  
Ex 19,25  ventura no’ls ocia. 25 E devallà  Moysès al poble e comptà’ls-ho tot.  
Ex 20,19  stiguéran de luny. 19 E diguéran a  Moysès: –Parla tu a nós, e oyr-t’hem.  
Ex 20,20 que per ventura no muyram. 20 E dix  Moysès al poble: –No us vullau tembre; Déu 
Ex 20,21  21 E stech lo poble luny, e  Moysès acostà’s en la calija on era  
Ex 20,22  Senyor. 22 E dix nostro Senyor a  Moysès: –Açò diràs als fills de Yrrael:  
Ex 24,1  24,Tit Capítol XXVIIIIº 1 E a  Moysès dix así matex: –Munta a Déu tu e  
Ex 24,2  e adorareu de luny. 2 E sol  Moysès muntà a Déu, e aquells no s’hi  
Ex 24,3  no muntà ab ell. 3 E adonchs vench  Moysès e retornà al poble e dix-los  
Ex 24,4  los manaments de Déu farem. 4 E  Moysès scriví totas las paraulas de Déu, e 
Ex 24,6  ço és, XII vadells. 6 E  Moysès pres †las ventrades† de la part de  
Ex 24,9  las tuas paraulas. 9 E pujaren  Moysès e Aron e Nadap e Abiüd e LXX dels  
Ex 24,12  beguéran. 12 E dix nostro Senyor a  Moysès: –Puja a mi al munt e sta allà, e  
Ex 24,13  fills de Yrrael. 13 E levaren-se  Moysès e Josuè son ministre, e pujà Moysès 
Ex 24,13 Moysès e Josuè son ministre, e pujà  Moysès al munt de Déu, 14 e dix als vells: 
Ex 24,15  -la a ell. 15 E quant fou pujat  Moysès, cobrí lo munt una nuu, 16 e stech  
Ex 24,18  los fills de Yrrael. 18 E intrà  Moysès [*] e pujà al munt, e stech allí  
Ex 25,1  XXX 1 E parlà nostro Senyor a  Moysès e dix: 2 –Parla als fills d’Irrael 
Ex 30,11  Senyor. 11 E parlà nostro Senyor a  Moysès e dix: 12 –Quant hauràs aportada la 
Ex 30,17  XXXVI 17 E parlà nostro Senyor a  Moysès e dix: 18 –Feràs un bací de aram ab 
Ex 30,22  22 E parlà nostro Senyor a  Moysès 23 e dix: –Pren odors de la mirra  
Ex 30,34  poble.” 34 E dix nostro Senyor a  Moysès: –Prin bonas odors de stacte e de  
Ex 31,1  XXXVII 1 E parlà nostro Senyor a  Moysès e dix: 2 –Jo he apellat del nom de  
Ex 31,12 a tu maní. 12 E dix nostro Senyor a  Moysès: 13 –Parla als fills d’Irrael e  
Ex 31,18 la obre.” 18 E donà nostro Senyor a  Moysès, quant hagué complidas aquestas  
Ex 32,1  XXXVIII 1 E viu lo poble que  Moysès sa trigava a devellar del munt,  
Ex 32,1  car no sabem què s’ha sdevengut a  Moysès, qui’ns ha trets de la terra de  
Ex 32,7  vadell. 7 E parlà nostro Senyor a  Moysès e dix: –Vé e devalla, que lo teu  
Ex 32,9  E dix nostro Senyor altre vegada a  Moysès: –Jo veig que aquest poble és de  
Ex 32,11  e faré a tu en gran gent. 11 E  Moysès orava lo Senyor Déu e deya:  
Ex 32,15  quantre lo seu poble. 15 E devallà  Moysès del munt, e portà II taulas de  
Ex 32,17  del poble qui cridava, e dix a  Moysès: –Brogit de batalla oig en las  
Ex 32,19  acostats a las albergades, viu  Moysès lo vadell [*], e enfelloní’s fort, 
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Ex 32,23  car no sabem què s’ha sdevengut a  Moysès, qui’ns trach de terra de Egipte”; 
Ex 32,25  e isqué’n aquest vadell. 25 E viu  Moysès lo poble qui era despullat, car  
Ex 32,28  fills de Leví segons la paraula de  Moysès, e moriren en aquell die XXIII  
Ex 32,29  die XXIII milia hòmens. 29 E dix  Moysès: –Vuy haveu concegrades vostres  
Ex 32,30  30 E en l’altre die parlà  Moysès al poble: –Vosaltres haveu fet gran 
Ex 33,1  XXXVIIIIº 1 Parlà nostro Senyor a  Moysès e dix: –Puja de aquest loch, tu e  
Ex 33,5  que solia. 5 E dix nostro Senyor a  Moysès: –Parla als fills de Yrrael: Poble  
Ex 33,7  ornaments del munt de Horep. 7 E  Moysès stès la sua tenda luny, fora las  
Ex 33,8  son papelló, e guardaven lo dos de  Moysès tro que intràs a la tenda de la  
Ex 33,9 porta de la tenda, a parlava Déu ab  Moysès. 10 E vèyan-ho tots que la  
Ex 33,11  nostro Senyor cara per cara a  Moysès, axí com hom sol parlar a son  
Ex 33,12  no’s partia de la tenda. 12 E dix  Moysès a nostro Senyor: –Tu’m manes que  
Ex 33,15  tu és, e daré’t repòs. 15 E dix  Moysès: –Si tu no’ns vas devant, no’ns  
Ex 33,17  la terra? 17 E dix nostro Senyor a  Moysès: –Aquesta paraula que tu has  
Ex 33,18 he’t conegut per ton nom. 18 E dix  Moysès: –Mostre’m ta glòria. 19 E ell  
Ex 34,4  ni bous no hy pasturen. 4 E tallà  Moysès II taulas de pedra talas com las  
Ex 34,5  fou devallat ab la nuu, stech  Moysès [*] e apellà l[o] nostro Senyor, 6  
Ex 34,8  terça [*] generació. 8 E cuytà’s  Moysès, e encorbà’s en terra e adorà, 9 e 
Ex 34,27  sa mare. 27 E dix nostro Senyor a  Moysès: –Scriu aquestas paraulas per las  
Ex 34,28  a tu e a Yrrael. 28 E stigué allí  Moysès ab nostro Senyor XXXX dies e XXXX  
Ex 34,29 X paraulas de covinensa. 29 E quant  Moysès devellà del munt de Sinaý, tenia II 
Ex 34,30  Aron e los de Yrrael la cara de  Moysès cornuda, teméran de acostar-s’hi 
Ex 34,35 li era manat, 35 e vèyan la cara de  Moysès quant axia que era cornuda, mas  
Ex 35,4 cases lo die del dissapte.” 4 E dix  Moysès a tota la companya dels fills de  
Ex 35,20  dels fills de Yrrael devant  Moysès, 21 e oferí fort humilment  
Ex 35,29 les obres que Déu havia manadas per  Moysès, e tots los fills de Yrrael  
Ex 35,30 nostro Senyor de volentat. 30 E dix  Moysès als fills de Yrrael: –Nostro Senyor 
Ex 36,2  Senyor. 2 E quant hach parlat  Moysès a ells e tot hom savi a qui Déu  
Ex 36,5  costrets de venir, 5 diguéran a  Moysès: –Més ofer lo poble que ops no és.  
Ex 36,6  lo poble que ops no és. 6 E manà  Moysès cridar que home ne fembre al  
Ex 38,21  nombrats segons lo manament de  Moysès, en las sirmònias dels diaques per  
Ex 38,22 del trip de Judà, havia complit per  Moysès, axí com nostro Senyor ho manà, 23  
Ex 39,1 sants, axí com manà nostro Senyor a  Moysès. 2 E féu sobremuscle d’or e de  
Ex 39,5 axí com havia manat nostro Senyor a  Moysès. 6 E féu II pedres uniquines e  
Ex 39,7  de Yrrael, axí com ho manà Déu a  Moysès. 8 E féu reonal de obra polida  
Ex 39,19 no’s moguéssan, axí com manà Déu a  Moysès. 20 E féran gonella de sobremuscle  
Ex 39,24  son ministeri, axí com manà Déu a  Moysès. 25 E féran gonellas de bis de obra 
Ex 39,28  per art [*], axí com Déu manà a  Moysès. 29 E féran làmina de sant  
Ex 39,30  de jacint, axí com manà Déu a  Moysès. 31 E fon acabada la obra del  
Ex 39,31 Yrrael tot ço que Déu havia manat a  Moysès, 32 e oferiren lo tabernacle e lo  
Ex 39,43 manat nostro Senyor Déu. 43 E quant  Moysès viu que tota la obra era acabada,  
Ex 40,1  XXXXVI 1 E parlà nostro Senyor a  Moysès e dix: 2 –En lo primer mes, al  
Ex 40,14  lur sacerdoci perdurable. 14 E féu  Moysès tot ço que havia manat nostro  
Ex 40,16  lo tabernacle. 16 E endressà’l  Moysès, e posà las taulas e los vazos [*], 
Ex 40,21 axí com havia manat nostro Senyor a  Moysès. 22 E posà lo canalobre al  
Ex 40,25  odors, axí com Déu havia manat a  Moysès. 26 E posà la tenda de l’intrant  
Ex 40,27 com nostro Senyor Déu havia manat a  Moysès. 28 E lo labis [*] entre lo  
Ex 40,29  omplí d’aygüe, 29 e levaren-sa  Moysès e Aron e sos fills las mans e los  
Ex 40,30 com havia manat nostro Senyor Déu a  Moysès. 31 E †ragué† Moysès lo palau engir 
Ex 40,31  Senyor Déu a Moysès. 31 E †ragué†  Moysès lo palau engir lo tabernacle e l’  
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Ex 40,31 axí com nostro Senyor havia manat a  Moysès, 32 cobrí una nuu lo tabernacle del 
Ex 40,33 lo tabernacle. 33 E no podia intrar  Moysès dintre per la nuu qui hu cobria  
Lv 1,1  primer 1 E nostro Senyor apellà  Moysès e parlà-li del tabernacle del  
Lv 4,1 quart 1 E parlà nostro Senyor Déu a  Moysès e dix: 2 –Parla als fills de  
Lv 5,14  14 E parlà nostro Senyor Déu a  Moysès dient: 15 –Ànima con tractarà  
Lv 6,1  6,Tit  1 E parlà nostro Senyor a  Moysès dient: 2 –Ànima qui peccarà e  
Lv 6,8  VI 8 E parlà nostro Senyor Déu a  Moysès dient: 9 –Mana a Aron e a sos  
Lv 6,19  19 E parlà nostro Senyor Déu a  Moysès dient: 20 –Aquesta és la oferta de  
Lv 6,24  aquell. 24 E parlà nostro Senyor a  Moysès dient: 25 –Parla a Aron e a sos  
Lv 7,22  poble. 22 E parlà nostro Senyor a  Moysès dient: 23 –Parla als fills d’  
Lv 7,28  poble. 28 E parlà nostro Senyor a  Moysès dient: 29 –Parla als fills d’  
Lv 7,35  del Senyor Déu en lo die que  Moysès ordonà a ells en ofici de prevere,  
Lv 8,1  VIII 1 E parlà nostro Senyor a  Moysès dient: 2 –Pren Aron ab sos fills e  
Lv 8,15  e degollà aquell. E pres la sanch  Moysès e banyà-hi son dit e tený los  
Lv 8,16  fetge e sobre los ronyons [*] pres  Moysès e perfumà la ara. 17 E lo cors e lo 
Lv 8,23  fills. 23 E com l’hach degollat  Moysès, pres de la sanch de aquell e tochà 
Lv 9,1  VII dies, en lo VIIIèn die apellà  Moysès Aron e sos fills e los fills de sos 
Lv 9,5  aportaren totas las coses que manà  Moysès a la porta del tabernacle, en lo  
Lv 9,6  devant lo Senyor Déu, 6 dix  Moysès: –Aquesta és la paraula que manà  
Lv 9,10  altar axí com manà nostro Senyor a  Moysès. 11 E la carn e la pell d’aquell  
Lv 9,21 e alsà-ho devant Déu axí com manà  Moysès. 22 E stès las mans devant lo poble 
Lv 9,23  devallà, 23 e intraren  Moysès e Aron en lo tabernacle del  
Lv 10,3 morts devant nostro Senyor. 3 E dix  Moysès a Aron: –Açò és ço que parlà nostro 
Lv 10,4  com ho oyí Aron, callà. 4 E apellà  Moysès Mizahel e Etelsephan, fills de  
Lv 10,6  axí com los fou manat. 6 E parlà  Moysès a Aron e a Eletzar e a Ytamar,  
Lv 10,7  E ells faéran segons que manà  Moysès. 8 E dix nostro Senyor a Aron: 9  
Lv 10,11 que ha parlats Déu a ells per mà de  Moysès. 12 E parlà Moysès a Aron e a  
Lv 10,12 a ells per mà de Moysès. 12 E parlà  Moysès a Aron e a Eletzar e a Ytamar [*],  
Lv 10,16  com manà lo Senyor Déu. 16 E com  Moysès serchàs entre aquestas coses lo  
Lv 10,19  és manat a mi. 19 E respòs Aron a  Moysès: –Vuy és ofert lo sacrifici per  
Lv 10,20  los ulls de Déu. 20 E com ho oyí  Moysès, rabé la satisfacció. 11,Tit  
Lv 11,1  XI 1 E parlà nostro Senyor a  Moysès e Aron dient: 2 –Digau als fills d’ 
Lv 12,1  XII 1 E parlà nostro Senyor Déu a  Moysès dient: 2 –Parla als fills d’Irrael 
Lv 13,1  XIII 1 E parlà nostro Senyor a  Moysès e Aron dient: 2 –Home en lo qual en 
Lv 14,1 XIIII 1 E parlà nostro Senyor Déu a  Moysès dient: 2 –Aquesta és la lig de  
Lv 14,33  33 E parlà nostro Senyor a  Moysès e Aron dient: 34 –Com sereu intrats 
Lv 15,1  XV 1 E parlà nostro Senyor Déu a  Moysès e Aron dient: 2 –Parlau als fills  
Lv 16,1  XVI 1 E parlà nostro Senyor a  Moysès aprés la mort de abdosos los fills  
Lv 16,2 e moriren. 2 E manà nostro Senyor a  Moysès e dix: –Parla a Aron ton frare que  
Lv 16,34  axí com manà nostro Senyor Déu a  Moysès. 17,Tit Capítol XVII 1 E parlà  
Lv 17,1  XVII 1 E parlà nostro Senyor a  Moysès dient: 2 –Digues a Aron e a sos  
Lv 18,1 XVIII 1 E parlà nostro Senyor Déu a  Moysès dient: 2 –Parle als fills d’Irrael 
Lv 19,1  XVIIIIº 1 E parlà nostro Senyor a  Moysès dient: 2 –Parle a tota la coŀlecció 
Lv 20,1  XX 1 E parlà nostro Senyor Déu a  Moysès dient: 2 –Açò diràs als fills d’  
Lv 21,1  XXI 1 E dix nostro Senyor Déu a  Moysès: –Parla als sacerots fills de Aron  
Lv 21,16  a ell. 16 E parlà nostro Senyor a  Moysès dient: 17 –Parla a Aron: »Home de  
Lv 21,24 santifich a vosaltres. 24 E açò dix  Moysès a Aron e a sos fills e a tots los  
Lv 22,1  22,Tit  1 E parlà nostro Senyor a  Moysès dient: 2 –Parle a Aron e als fills  
Lv 22,17 XXII 17 E parlà nostro Senyor Déu a  Moysès dient: 18 –Parle a Aron e a sos  
Lv 22,26  26 E parlà nostro Senyor Déu a  Moysès dient: 27 –Bous e ovellas e cabres, 
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Lv 23,1 23,Tit  1 E dix nostro Senyor Déu a  Moysès: 2 –Digues als fills d’Irrael:  
Lv 23,9  XXIII 9 E parlà nostro Senyor a  Moysès dient: 10 –Parle als fills d’  
Lv 23,23  vostro. 23 E parlà nostro Senyor a  Moysès dient: 24 –Parla als fills d’  
Lv 23,26  26 E dix nostro Senyor Déu a  Moysès: 27 –En lo desè die de aquest mes  
Lv 23,33  33 E parlà nostro Senyor a  Moysès dient: 34 –Parla als fills d’  
Lv 23,44  lo Senyor Déu vostro. 44 E parlà  Moysès als fills d’Irrael totas las  
Lv 24,1  XXIIII 1 E dix nostro Senyor Déu a  Moysès: 2 –Mana als fills d’Irrael que  
Lv 24,11  e maldigués aquell, fou amanat a  Moysès. E la mare d’aquell era apellada  
Lv 24,13 ell. 13 E parlà nostro Senyor Déu a  Moysès 14 dient: –Fé anar lo flastomador  
Lv 24,23  jo sóm lo Senyor Déu vostro. 23 E  Moysès dix totas aquestas coses e paraules 
Lv 24,23 axí com nostro Senyor havia manat a  Moysès. 25,Tit Capítol XXV 1 E parlà  
Lv 25,1  XXV 1 E parlà nostro Senyor Déu a  Moysès en lo munt de Sinaý dient: 2 –Parla 
Lv 27,1 1 E parlà nostro Senyor Déu dient a  Moysès: 2 –Parle als fills d’Irrael:  
Lv 27,34  que manà nostro Senyor per mà de  Moysès als fills d’Irrael en lo munt de  
Ex 6,19  Los fills de Merarí foren: Moch e  Mozí. Aquests són los perentius de Leví  
Lv 13,4  e la color dels pèls no serà  mudade, prenga lo sacerdot aquell e tengue 
Lv 13,5 que la lebrozia no serà crescuda ne  mudade, tengue’l enclòs altres VII dies,  
Lv 13,55  veurà la faç de aquell que no serà  mudade ne reversade ne lebrozia sclatade,  
Lv 27,10  lo vot serà sant 10 e no ho porà  mudar, ço és a saber, bo per àvol ni mal  
Ex 14,5  que lo poble era fugit, e fou  mudat lo cor de Farahó e de sos servents  
Lv 27,33  car si algú ho muderà, ço que serà  mudat e ço que’s muderà serà santifichat  
Lv 13,3  en la conna o los pèls blanchs  mudats, aquella color és una spècia de  
Lv 13,10  serà color blancha e los cabells  mudats lur color e aquella carn serà viva, 
Lv 13,36  la plaga uberta e [*] los cabells  mudats, apertament jutgerà ell inmunde; 37 
Lv 27,33  per altre cose, car si algú ho  muderà, ço que serà mudat e ço que’s  
Lv 27,33  ço que serà mudat e ço que’s  muderà serà santifichat al Senyor Déu e no 
Lv 24,8  a Déu. 8 »E cascun dissapte  muderàs aquell devant Déu, e açò és fet  
Lv 27,16  lo preu: si ferà sembrade de XXX  muigs d’ordi, la terra vendràs per L  
Ex 29,23  23 e una torta [*] pa, e crosta  mullada en oli, e crespell del penistre  
Ex 2,1  un baró de la casa de Leví, e pres  muller de son linatge, 2 qui consabé e  
Ex 2,21  Sephorà, filla del sacerdot, per  muller, 22 e parí-li un fill, e apellà  
Ex 4,20  la tua ànima. 20 E pres Moysès sa  muller e sos fills, e posà’ls sobre I aze 
Ex 6,20  Leví per lurs companyes. 20 E pres  muller Ameran Josabet, sa cozina, qui li  
Ex 6,23 e Clicipian e Cecrí. 23 E pres Aron  muller Elizàbech filla de Aminadap, sor de 
Ex 6,25  25 E Aletzar, fill de Aron, pres  muller de las fillas de Phutiel, qui li  
Ex 18,2  Yrrael de Egipte, 2 pres Sephorà  muller de Moysès, que havia lexada, 3 e II 
Ex 18,5  sogre de Moysès, e sos fills e sa  muller a Moysès, al desert, a on era  
Ex 18,6  ton sogre Getró, vench a tu, e ta  muller e II fills teus ab ella. 7 E ell  
Ex 20,14 hauràs afer ab fembra que no sia ta  muller. 15 »No furtaràs. 16 »No parlaràs  
Ex 21,3  n’ischa ab la qual entrà; e si ha  muller, la muller axirà ensemps. 4 E si  
Ex 21,3  la qual entrà; e si ha muller, la  muller axirà ensemps. 4 E si nostro Senyor 
Ex 21,4  4 E si nostro Senyor li donà  muller e li parirà fills e fillas, la  
Ex 21,5  lo servent: “Jo am mon senyor e ma  muller e mos infants”, no n’axirà franch  
Ex 22,16  dar li ha axovar e pendrà-la per  muller. 17 E si lo pare de la verja no la  
Lv 18,8 8 »Ne descobriràs la vergonya de la  muller de ton pare, car vergonya de ton  
Lv 18,11  11 »La vergonya de la filla de la  muller de ton pare, que engendrà ton pare  
Lv 18,14  revalaràs ni no t’acostaràs a sa  muller, car a tu se conjuny en parentesch. 
Lv 18,15  la vergonya de ta nora, car  muller és de ton fill, ne no descobriràs  
Lv 18,16  »No descobriràs la vergonya de la  muller de ton frare, car vergonya és de  
Lv 18,17  17 »E la vergonya de la sor de la  muller tua e de la sua filla no  
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Lv 18,18  com és no casta. 18 »La sor de ta  muller no hu prengues en vergonya, ni no  
Lv 18,20  20 »Ne no fornicharàs ab la  muller de ton proÿsme, per ço que la tua  
Lv 20,10  ell. 10 »Qui serà ensutzat ab la  muller d’altre per adulteri o ab la  
Lv 20,10  d’altre per adulteri o ab la  muller de son proÿsme, muyre per mort lo  
Lv 20,11  11 »Qui dormirà ab sa madrastre  muller de son pare e descobrirà la  
Lv 20,14  sia sobre ells. 14 »Qui pendrà per  muller mare e filla, fa gran letgesa; sían 
Lv 20,20  lur iniquitat. 20 »Qui jaurà ab la  muller de son frare e de son avonclo e  
Lv 20,21 menys de infants. 21 »Qui pendrà la  muller de son frare cose no degude fa e  
Lv 21,7  seran sants. 7 »No prenguen per  muller fembra vil ni desvergonyada ni  
Lv 21,13 ell. Jo sóm lo Senyor. 13 »E prenga  muller verja, 14 e la vídua e la rebujada  
Lv 22,12 la filla del sacerdot serà dada per  muller a algú del poble, no menjarà de  
Ex 10,9  e ab nostres fillas e ab nostres  mullers e ab nostres ovellas e ab nostre  
Ex 19,15  die, que no us acosteu a vostres  mullers. 16 E era ja vengut lo terç die e  
Ex 22,24 faré-us [*] glay, e seran vostres  mullers vídues, e vostros fills pobills.  
Ex 32,2  e los orellals d’or de vostres  mullers e de vostras fillas e aportau-  
Ex 34,16  de lurs sacrificis, 16 ni prengues  mullers de lurs fillas a tos fills, per ço 
Ex 1,7  7 los fills de Yrrael cresquéran e  multiplicaren fort massa e compliren la  
Ex 32,13  jurist per tu matex e diguist: “Jo  multiplicharé la tua sament axí com las  
Ex 1,12  12 E com més los opremían, més  multiplichaven e crexían. 13 E los  
Lv 15,13  nombrarà VII dies aprés la sua  mundació, e levades totas las suas  
Lv 12,7 Déu e prech per aquella, e axí serà  mundada del corriment de la sanch sua.  
Lv 15,13  tot lo cos en aygües vives, serà  mundada. 14 E en lo VIIIèn die pendrà II  
Lv 12,8  per ella lo sacerdot e axí serà  mundade. 13,Tit Capítol XIII 1 E parlà  
Lv 14,3 e com atroberà la lebrozia que serà  mundade, 4 man en aquell que serà  
Lv 11,32  entrò al vespre, e axí aprés seran  mundades. 33 E tot vaxell de terra en lo  
Lv 13,59  coses sots pell, com se deguen  mundar o condempnar. 14,Tit Capítol XIIII  
Lv 14,2  la lig de lebrós com hom lo deurà  mundar: »Serà aduyt al prevere, 3 e axirà  
Lv 13,34  pus pregona que la carn romanent,  mundarà aquell, e com haurà levades ses  
Lv 13,28  és, e per amor de assò sia  mundat, car sichatricx és de foch. 29 »Hom 
Lv 14,7  7 E de assò salpusch aquell que és  mundat VII vegades per ço que de dret sia  
Lv 14,14  dreta d’aquell que deu ésser  mundat, e sobre lo polzo en la mà dreta e  
Lv 14,17 de la orella dreta d’aquell que és  mundat e sobre lo polzo de la mà e del peu 
Lv 14,20  lo prevere, e serà perdonat e  mundat. 21 »E si serà pobre e no porà  
Lv 14,25 de la orella dreta d’aquell que és  mundat e sobre 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 Yrrael. 20 »E aprés que haurà  mundat lo santuari e lo tabernacle e l’  
Lv 16,30 peccats: devant nostro Senyor sereu  mundats. 31 Lo dissapte é reposament, e  
Lv 9,2 e I ariet en holocaust, e cascú sia  munde e net, e ofira aquells devant nostro 
Lv 10,10  sant e no sant, e entre sutze e  munde, 11 e ensenyareu als fills d’Yrrael 
Lv 10,14  és depertida menjareu en lo loch  munde tu e tos fills e las fillas tuas ab  
Lv 13,13  és tornada en blanchor; home és  munde. 14 E com la carn vive en aquell  
Lv 13,17 ell lo sacerdot e triar-l’ha per  munde. 18 »E la carn e la conna en la qual 
Lv 13,23  ulcus és la cicatrix, e l’home és  munde. 24 »Carn e conna que foch hage  
Lv 13,39  de color blancha e l’home és  munde. 40 »Hom a qui cauhen los cabells  
Lv 13,40  los cabells del cap e és calbo,  munde és. 41 [*] 42 mas ci en la calvura o 
Lv 13,55  reversade ne lebrozia sclatade, és  munde, e si no és axí, és inmunde, e la  
Lv 13,58  no hy aparrà la lebrozia, [*] serà  munde. 59 »Aquesta és la lig de lebrozia e 
Lv 14,53  adorerà per la casa e serà  munde per dret. 54 »Aquesta és la lig de  
Lv 14,57  57 ab què’s puga conèxer qui és  munde o inmunde. 15,Tit Capítol XV 1 E  
Lv 13,35  serà nèdeu. 35 E si aprés la  mundeció sclatarà [*] 36 [*] la plaga  
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Lv 16,30 aquest die és perdó vostre e encara  mundement de tots vostros peccats: devant  
Lv 13,6  lebrozia e no crexerà en brotant,  munderà a ell, car ronya és, e leverà l’  
Lv 11,36 cose on se ajústan las aygües seran  mundes, e si las tocharà neguna de las  
Lv 17,15  al vespre. E aquesta orde los ferà  mundes, 16 car si no leverà la sua  
Lv 15,30  per ella devant Déu e per la  mundícia del ceu flux. 31 »E mostrareu als 
Ex 3,1  Median, dins lo desert, e vench al  munt de [*] Horep. 2 E aparech-li nostro 
Ex 3,12  de Egipte, sacrificaràs en aquest  munt a Déu. 13 E dix Moysès a nostre  
Ex 4,27 desert. E ell anà allí a carrera al  munt de Déu [*]. 28 E comptà Moysès a Aron 
Ex 15,17 amanaràs dintre i’ls plantaràs al  munt de la tua haretat, en lo teu ferm  
Ex 17,9  demà, e jo seré a la sima del  munt e hauré la verga de Déu en la mia mà. 
Ex 17,10  Aron [*] pujaren sobre la sima del  munt. 11 E quant Moysès levava las mans,  
Ex 18,5  desert, a on era albergat prop lo  munt de Déu, 6 e menà a Moysès e dix: –Jo, 
Ex 19,2  Yrrael sas tendas de la regió del  munt. 3 E Moysès pujà a Déu, e nostro  
Ex 19,3 a Déu, e nostro Senyor apellà’l al  munt e dix-li: –Açò diràs a la casa de  
Ex 19,11 Senyor devant tot lo poble sobre lo  munt de Sinaý. 12 E stabliràs térmans al  
Ex 19,12 e diràs: “Guardau-vos no pugeu al  munt ne toqueu las pertidas de tot aquell, 
Ex 19,12  de tot aquell, e qui tocharà lo  munt morrà; 13 mà no’l tocharà, abans  
Ex 19,13 cridar en lo corn, adonchs pugen al  munt. 14 E devallà Moysès del munt al  
Ex 19,14  al munt. 14 E devallà Moysès del  munt al poble e santificà’l. E quant  
Ex 19,16  e una nuu fort spessa cobrí lo  munt, e lo crit del corn era gran, e temé  
Ex 19,17  albergades, stiguéran al peu del  munt de Sinaý. 18 E fumava per ço com  
Ex 19,18  davallat ab foch, e pujava en lo  munt lo fum axí com si fos forn, e era lo  
Ex 19,18  fum axí com si fos forn, e era lo  munt pahorós, 19 e ab lo so del corn a  
Ex 19,20 20 E devallà nostro Senyor sobre lo  munt [*] e apellà Moysès lasús del cap del 
Ex 19,20  e apellà Moysès lasús del cap del  munt; e quant hi fou pujat 21 dix-li:  
Ex 19,23  Senyor: –No porà pujar lo poble al  munt de Sinaý, car tu conjurist e has  
Ex 19,23  e dit: “Posa’ls-ma entorn lo  munt e santificha’ls.” 24 E dix-li  
Ex 20,18  e los lamps e lo so del corn e lo  munt qui fumava, e spaordits stiguéran de  
Ex 24,4  ’s matí e edifichà altar al [*]  munt, e XII títols hi mès per los XII  
Ex 24,12  Senyor a Moysès: –Puja a mi al  munt e sta allà, e daré’t taulas de pedre 
Ex 24,13  son ministre, e pujà Moysès al  munt de Déu, 14 e dix als vells: –Sperau- 
Ex 24,15  E quant fou pujat Moysès, cobrí lo  munt una nuu, 16 e stech la glòria del  
Ex 24,17  Senyor casi foch cremant sobre lo  munt devant los fills de Yrrael. 18 E  
Ex 24,18  18 E intrà Moysès [*] e pujà al  munt, e stech allí XXXX dies e XXXX nits.  
Ex 25,40  segons lo axemplar que a tu en lo  munt és demostrat. 26,Tit Capítol XXXI 1  
Ex 26,30  segons lo aximpli que a tu al  munt és demostrat. 31 »E feràs vela de  
Ex 27,8  tou de dins, axí com és a tu en lo  munt amostrat. 9 »E feràs lo palau del  
Ex 31,18  complidas aquestas paraulas al  munt de Sinaý, II taulas de testimoni que  
Ex 32,1  Moysès sa trigava a devellar del  munt, ajustà’s quantre Aron e dix: –Leva  
Ex 32,15  seu poble. 15 E devallà Moysès del  munt, e portà II taulas de testimoni  
Ex 32,19  de la mà e trencà-las al peu del  munt. 20 E pres lo vadell e cremà’l e  
Ex 33,6  fills de Yrrael lurs ornaments del  munt de Horep. 7 E Moysès stès la sua  
Ex 34,2 aparellat demà que munts tantost al  munt de Sinaý. E staràs ab mi al cap del  
Ex 34,2 de Sinaý. E staràs ab mi al cap del  munt; 3 e negú no hy puig ab tu ni s’hi  
Ex 34,3 puig ab tu ni s’hi acost en tot lo  munt, ne ovellas ni bous no hy pasturen. 4 
Ex 34,4  e levà’s de nit e pujà al  munt de Sinaý, axí com nostro Senyor li  
Ex 34,29  29 E quant Moysès devellà del  munt de Sinaý, tenia II taulas de  
Ex 34,32  que havia oÿt de nostro Senyor al  munt de Sinaý. 33 E quant foren complidas  
Lv 7,38  quals mès nostro Senyor [*] en lo  munt de Sinaý com manà als fills d’Irrael 
Lv 25,1  nostro Senyor Déu a Moysès en lo  munt de Sinaý dient: 2 –Parla als fills d’ 
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Lv 26,45  si e los fills d’Irrael en lo  munt de Sinaý [*]. 27,Tit Capítol XXVII 1  
Lv 27,34 de Moysès als fills d’Irrael en lo  munt de Sinaý. ExplAcí finex lo terç libre 
Ex 24,1  1 E a Moysès dix así matex:  –Munta a Déu tu e Aron e Nadap e Abiüd e  
Ex 24,2  e adorareu de luny. 2 E sol Moysès  muntà a Déu, e aquells no s’hi acostaren  
Ex 24,2  no s’hi acostaren ni lo poble no  muntà ab ell. 3 E adonchs vench Moysès e  
Ex 32,12  [*] que’ls ociessas en los  munts [*]. Posa la tua ira e apaga’t  
Ex 34,2  2 Sies aparellat demà que  munts tantost al munt de Sinaý. E staràs  
Ex 14,22  secha, que la aygüe era axí com a  mur a la una part e a l’altre. 23 E los  
Ex 14,29  mar en sech, e las aygües era quax  mur a la part dreta e a la sinestra. 30 E  
Lv 25,29  »E qui vendrà casa que sia prop lo  mur, haurà lecència de rembre-la com sia 
Ex 15,24  Marè, que vol dir «Amargor». 24 E  murmurà lo poble quantre Moysès e dix:  
Ex 17,3  poble set per fretura d’aygüe, e  murmurà quantre Moysès e dix: –Per què’ns 
Ex 16,12  a Moysès e dix: 12 –Oÿdas he las  murmuracions dels fills de Yrrael. Parla- 
Ex 16,7  Senyor. Quant nós, havem oÿt lo  murmurament quantre nostro Senyor, e nós,  
Ex 16,8  per ço com ha oyit vostre  murmurament e que murmuràs quantre ell;  
Ex 16,8  som? Ni quantre nós no és vostre  murmurament, mas quantre Déu! 9 E dix  
Ex 16,9  nostro Senyor, car oÿt ha vostre  murmurament.” 10 E com parlàs Aron a tota  
Ex 16,8  ha oyit vostre murmurament e que  murmuràs quantre ell; car nós, ¿qui som?  
Ex 16,7  Senyor, e nós, ¿qui som, que haveu  murmurat quantre nós? 8 E dix Moysès:  
Ex 16,2  XXI 2 Tot lo poble de Yrrael  murmurava quantre Moysès e Aron [*], 3 e  
Lv 25,31 si la casa serà en vila que no haja  murs, e per dret de camp la vendrà; si  
Ex 28,4  los vestits: ressional sobre lo  muscle, gonella de li streta, e sidarim e  
Ex 12,34  mantells e posaven-la sobre lo  musclo. 35 E féran los fills d’Irrael axí 
Lv 8,26  fogassa aliza posà sobre lo sèu e  musclo dret. 27 Tot açò ensemps liurà a  
Lv 11,17  e sperver segons son genus, 17 e  mussol e òliba, lo duch 18 e’l signe, qui 
Ex 4,11  bocha de l’hom, ni qui fabregà lo  mut, ni lo sort oent, ni lo sech veent? No 
Ex 9,4  [*] de Egipte, que res no  muyra d’essò que tany als fills d’  
Ex 21,12  ferirà home que’l vulla auciure,  muyra. 13 E aquell qui no l’haurà  
Ex 21,15 15 E qui ferirà son pare o sa mare,  muyra de mort. 16 E qui furtarà home e’l  
Ex 28,35  santuari devant nostro Senyor e no  muyra. 36 »E feràs una launa d’or fort  
Ex 20,19  Senyor per ço que per ventura no  muyram. 20 E dix Moysès al poble: –No us  
Ex 28,43  aministren lo santuari, e que no  múyran colpables de iniquitats; e  
Lv 10,6  per ço que per aventura no  muyrau, per ço que sobre tota la coŀlecció 
Lv 22,9  no siau sotmesos a peccat e que no  muyrau en lo santuari com haureu ensutzat  
Lv 16,2  que cobre l’archa per ço que no  muyre, car jo aparexeré sobre la cuberta e 
Lv 16,13 és sobre lo testament per ço que no  muyre. 14 E prenga de la sanch del toro e  
Lv 20,9  9 »Qui maleyrà son pare o sa mare  muyre de mort, car aquell qui maleyrà son  
Lv 20,10  o ab la muller de son proÿsme,  muyre per mort lo fornichador e la  
Lv 20,15  »E qui jaurà ab egua o ab ovella,  muyre de mort, e la bèstie ociets. 16 »E  
Lv 20,27  e haurà spirit de devinar,  muyre de mort; ab pedres sían alepidats;  
Lv 24,16 blastomarà lo nom de nostro Senyor,  muyre. 17 »E qui ferrà e ociurà home,  
Lv 24,17  17 »E qui ferrà e ociurà home,  muyre de mort; 18 e qui matarà animal,  
Ex 30,21 timiama a nostro Senyor 21 e que no  muyren. Ley perdurable serà a ells e a la  
Lv 15,31  que’s guarden de legesa e que no  muyren en lurs letgesas com ensutzeran lo  
Lv 20,11 descobrirà la vergonya de son pare,  muyren de mor abdosos, e la sanch d’  
Lv 20,12  12 »E qui jaurà ab sa nora, abdós  muyren, car obre fan de gran iniquitat, e  
Lv 20,13 que jaurà ab ell e hi serà concent,  muyren de mort e la lur sanch sia sobre  
Lv 20,16  que açò fassa de bèstie, abdosos  muyren, e la lur sanch sia sobre ells. 17  
Lv 20,18  amostrerà la sanch axí com li ix,  muyren abdosos enmig de lur poble. 19 »E  
Ex 8,9  de ta terra e de ta casa, e que  ·n romanguen solament en lo flum. 10 E ell 
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Ex 8,21 tu e a tos servents e a ton poble e  ·n tas cases tots linatges de mosques, e  
Ex 8,24  casa de Farahó e en sos servents e  ·n tota la terra de Egipte, e fou complida 
Ex 9,6  de las bísties de Yrrael neguna no  ·n morí. 7 E tramès-hi Farahó, e no’n  
Ex 9,7  morí. 7 E tramès-hi Farahó, e no  ·n trobà neguna de morta de aquellas que  
Ex 10,16  –Peccat he al Senyor Déu vostro e  ·n vosaltres, 17 mas ara perdonau-ma  
Ex 10,19 lagostas en la Mar Roja, axí que no  ·n romàs neguna en la terra de Egipte. 20  
Ex 12,10  la bocha no li trenchareu. 10 E no  ·n romandrà res tro al matí; e si res d’  
Ex 12,23  veurà la sanch sobre lo lindar e  ·n las posts de ella, passarà la porta e  
Ex 12,43  és la religió de Pascha: »No  ·n menjarà [*] 44 ton servent comprat si  
Ex 12,45 -n’ha. 45 »Estrany ni logader no  ·n menjarà. 46 »En una case serà menjat, e 
Ex 12,48  la terra; e si no és circuncís, no  ·n menjarà. 49 »Una lig haurà [*] lo  
Ex 14,28 intrats en la mar, que I d’ells no  ·n romàs. 29 E los fills de Yrrael anaven  
Ex 16,25  dissapte és de nostro Senyor. No  ·n trobarà hom vuy al camp. 26 VI dies ne  
Ex 16,27  alguns del poble per cullir e no  ·n trobaren. 28 E dix nostro Senyor a  
Ex 21,10  segons la costuma d’ells; 10 e si  ·n pren altre, ferà las nossas a la  
Ex 27,4  de aram en lo loch d’arret e  ·n [*] IIII angles IIII anells de aram, 5  
Ex 29,33  sia santificada. L’estrany no  ·n menjarà, car sants són. 34 E si roman  
Ex 30,32 aquell; segons la sua composició no  ·n fereu altre, car santificat és e sant  
Ex 30,33  †que hom era ara aytal e hom no  ·n ferà aytal qui’n ferà serà strany e†  
Ex 30,33  aytal e hom no’n ferà aytal qui  ·n ferà serà strany e† serà gitat de son  
Ex 30,38  a nostro Senyor; 38 car aquell qui  ·n ferà tal, per ço que us de aquella  
Ex 35,8 e oli a las lumenàries e per ço que  ·n fassa ungüent e timiana molt suau; 9 e  
Ex 36,13  ab las ances de las cortines e que  ·n fos fet un tabernacle. 14 E féu XI  
Ex 36,18  ab què’s lessàs lo terrat e que  ·n fos fet un mantell de totas las sagas.  
Lv 5,15  15 –Ànima con tractarà falcia e  ·n arror en aquellas coses que són del  
Lv 10,9 vi és qui pot embriagar; per què no  ·n beuràs tu ni tos fills com intreràs en  
Lv 11,37  aquellas seran ensutzades. 37 E si  ·n chaurà sobre cascuna de la samensa, no  
Lv 11,42  lo pits e ha molts peus [*], no  ·n menges, car abominable és. 43 No vullau 
Lv 13,54  man hom que sían levades, e si no  ·n pot anar, lebrozia és, e tenga aquell  
Lv 14,49  pus li és retuda sanitat. 49 »E  ·n la purificació de aquella prenga II  
Lv 19,6  sacrifichar a ell sia menjat e  ·n l’endemà, e lo que romandrà en lo die  
Lv 19,9  romanents no culliràs per ço que  ·n cúllan los pobres, 10 ni en la vinya  
Lv 22,30  matex die menjareu aquell e no  ·n romandrà gens entrò al matí e’n l’  
Lv 22,30 no’n romandrà gens entrò al matí e  ·n l’altre die. Jo sóm lo Senyor Déu. 31  
Lv 23,21  en totas vostres habitacions e  ·n las vostres generacions. 22 »E puxs que 
Lv 25,6  any és reposament de la terra. 6 E  ·n lo VIIèn any seran a vosaltres en  
Ex 2,15  e volia’l auciure, e fugí-sse  ’n e anà en terra de Median, e asech-se  
Ex 2,22  fuy en terra stranya.» E parí  ’n altre que apellà Elítzer, e dix: «Déu,  
Ex 4,7  si. E mès-la-hy, e tragué-la  ’n altre vegada, e fou semblant a l’atre. 
Ex 4,18  fer los senyals. 18 E anà-sse  ’n Moysès e tornà a Getró, son sogre, e  
Ex 4,20  posà’ls sobre I aze e tornà-sse  ’n en Egipte, e portava la verga de Déu en 
Ex 7,23  manat. 23 E girà’s e intrà-sse  ’n en sa casa, e no hy posà son cor  
Ex 12,37  los egipcians. 37 E anaren-se  ’n los fills d’Irrael de Ramasè en Socot, 
Ex 14,15  Digues als fills de Yrrael que se  ’n vagen, 16 e tu leva la tua verga e sten 
Ex 17,5  lo flum porta en ta mà, e vé-te  ’n, 6 car jo’t mostraré allí devant tu la 
Ex 17,6  e feriràs sobre la pedra e axirà  ’n aygüe que beurà lo poble. E féu-ho  
Ex 18,27  las leugeras coses. 27 E lexà  ’n anar Getró, son sogre, [*] en la sua  
Ex 21,19 no morrà mas geurà al lit, 19 si se  ’n va defora ab un bastó i’s leu, no n’  
Ex 32,20  e scampà’l en l’aygüe e donà  ’n a beura als fills de Yrrael. 21 E dix a 
Ex 32,24  E prengueren-na e donaren-me  ’n, e jo gití’ll al foch e isqué’n  
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Ex 32,24  ’n, e jo gití’ll al foch e isqué  ’n aquest vadell. 25 E viu Moysès lo poble 
Lv 2,2  cèmola e oli e molt encens, e face  ’n lo prevera perfum sobre la ara per  
Lv 4,19  19 E prenga tot lo sèu e face  ’n perfum sobre l’altar. 20 E face axí d’ 
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 lig e puxs se  ’n lexa 28 e que conega son peccat, ofira  
Lv 6,2  o en alguna manera la negarà o li  ’n ferà alguna calúmpnia, 3 o la li metrà  
Lv 14,7  puxs lex anar lo pardal viu que se  ’n vaja al camp. 8 »E com l’home se  
Lv 27,4  santuari; 4 e si és fembra, donerà  ’n XXX. 5 E si serà de V anys tro a XX, lo 
Ex 8,31  seus e del seu poble, que no  n’hi romàs neguna. Capítol XII 32 Fou  
Ex 9,14 ton poble, per ço que sàpies que no  n’hi ha negú semblant a mi en tota la  
Ex 11,6  en la terra de Egipte que may no  n’hi hach aytal ne haurà 7 entre los  
Ex 12,7  pendran de la sua sanch, e posar- n’han sobre las portas, en los limdars de 
Ex 12,44  e si és sircuncís menjar- n’ha. 45 »Estrany ni logader no’n  
Ex 16,18 a masura de gòmor; e aquell qui més  n’havia no n’havia pus que aquell qui  
Ex 16,18 gòmor; e aquell qui més n’havia no  n’havia pus que aquell qui menys n’  
Ex 16,18  n’havia pus que aquell qui menys  n’havia, mas cascuns na ajustaren segons  
Ex 16,19 -los Moysès: –Negú de vosaltres no  n’stoig al sendemà. 20 E no’l creguéran  
Ex 16,26  de nostro Senyor, e per ço no  n’hi trobarà hom. 27 E vench lo setèn  
Ex 21,3 axirà de grat. 3 Ab aytal vestidura  n’ischa ab la qual entrà; e si ha muller, 
Ex 21,5  e ma muller e mos infants”, no  n’axirà franch 6 e oferrà’ls son senyor  
Ex 21,7  ven sa filla en serventa, axir [*]  n’ha axí com las serventas han acostumat  
Ex 21,19  va defora ab un bastó i’s leu, no  n’haurà mal lo feridor, emperò que ell  
Ex 22,27  de sa carn de què’s cobre e no  n’ha altre ab què’s dorme; si crida a  
Ex 23,5 mal caygut en terra carregat, no te  n’iràs, mas levar-l’has ab ell. 6 »E  
Ex 29,16 pendràs de la sua sanch e scampar- n’has entorn de l’altar, 17 e aquell  
Ex 29,20 e pendràs de la sua sanch e posar- n’has a [*] la orella dreta de Aron e de  
Ex 29,32  d’ell en loch sant, 32 e menjar- n’ha Aron e sos fills, e menjaran lo pa  
Ex 30,36  en pólvora ben prima, posar- n’has devant lo tabernacle del testimoni, 
Ex 40,9 9 »E pendràs oli de unció e untar- n’has lo tabernacle ab los vaxells per ço 
Lv 3,11  -l’han sobre lo foch, e fer- n’han oferta a nostro Senyor. 12 »E si  
Lv 3,16 -ha en foch sobre l’altar e fer- n’ha perfum de suau odor al Senyor Déu.  
Lv 4,6  dit en aquella sanch e scampar- n’ha VII vegades devant lo Senyor contra  
Lv 4,31  pacifichables, e perfumar- n’has sobre l’altar en odor de suavetat  
Lv 5,11  meta en aquella oli, ni encens no  n’hi pos gens, car per peccat és. 12 E  
Lv 6,11  ’s aquests draps e vestir-se- n’ha d’altres, e pendrà la sendra e  
Lv 14,16  ceu dit destre en aquell e gitar- n’hi-ha VII vegades contra lo Senyor  
Lv 14,26  de l’oli del sister e posar- n’ha sobre la mà cinestra, 27 e banyar- 
Lv 14,27 -hi-ha lo ceu dit dret e gitar- n’ha contre Déu per VII vegades, 28 e  
Lv 14,28  Déu per VII vegades, 28 e tochar- n’ha l’estrem de la orella dreta d’  
Lv 16,22 mà de algun hom, 22 e portar-se- n’ha lo cabrit sobre lo ceu cap totas las 
Lv 25,51  51 e si son loguer no basta, ans  n’ha a servir enchara, servescha tants  
Ex 2,17  los pastors e gitaren-las- na. E levà’s Moysès e defès las massipas  
Ex 2,20  20 E ell dix: –A on és? Per què’l  na jaquís anar? [*]. 21 E quant fou  
Ex 5,8  fèyan posareu sobre ells, e no’ls  na aminvareu res, car vegaven e per ço  
Ex 5,11  us donem palla. 11 Anau e culliu- na allà on ne poreu trobar, ni hom no us  
Ex 10,8  e ell dix-los: –Anau-vos- na e sacrificau al Senyor Déu vostro. ¿Qui 
Ex 12,10  res tro al matí; e si res d’ell  na roman, cremar-ho-heu ab foch. 11 E  
Ex 12,32 com dèyau de primer, e anau-vos- na e beneÿu-ma, 33 e treyeu-los de  
Ex 13,19  «Déu vos vesitarà; portau-vos- na los meus ossos de aquí ab vosaltres.»  
Ex 14,8  los fills de Yrrael; e ells éran- na axits en alta mà. 9 E com los  
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Ex 16,5  lig o no, 5 e al VIèn die cúllan- na al doble més que no solían. 6 E  
Ex 16,17  los fills de Yrrael e culliren- na, uns més e altres menys, 18 e masuraven 
Ex 16,18  qui menys n’havia, mas cascuns  na ajustaren segons açò que podien menjar. 
Ex 16,20  20 E no’l creguéran gens, abans  na ajustaren al sendemà, e podrí’s tot e  
Ex 16,21 Moysès quantre ells. 21 E cullían- na al matí cascú tant com los podia bastar 
Ex 16,22  al camp, 22 e al VI die cullían- na al doble, II masures per cascun home. E 
Ex 21,26 l’ull e’l ferà orp, tremetrà’l- na franch per l’ull que li ha tret; 27 e  
Ex 25,15 tostemps als cercles e jamés no’ls  na trauran. 16 [*] 17 »[*] e tendrà de  
Ex 32,4 formà-ho a obre de fondre e féu- na un vadell. E digué lo poble: –O Yrrael, 
Ex 32,24 de vosaltres ha or?” E prengueren- na e donaren-me’n, e jo gití’ll al  
Ex 36,38  ab V caps que cobrí d’or, e féu- na V vazos d’aquellas de aram. 37,Tit  
Lv 9,17  e omplí sa palma d’ella e féu- na perfum sobre la ara estés lo holocaust  
Lv 14,43  casa. 43 E si aprés que las pedres  na seran remogudes e las parets seran  
Lv 16,8  un a Déu, e l’altre a cabrit  «na trematran». 9 E oferrà Aron aquell qui 
Lv 11,25 nèdeu entrò al vespre. 25 E si serà  nacessària cose que algú port de aquellas  
Lv 20,23  No vullau anar en los furs de las  nacions las quals jo gitaré devant  
Lv 25,44 e serventas sían a vosaltres de las  nacions que són entorn vosaltres, 45 e  
Lv 13,2  qual en sa carn o en sa cotna serà  nada diversa color o busanya o fístola o  
Lv 13,20  la plaga de la lebrozia qui serà  nada en la úlsara. 21 E si veurà lo  
Lv 13,43 que és dupte que és lebrozia que és  nada en la calba. 44 »E qualque home serà  
Lv 10,1  lurs cares. 10,Tit Capítol X 1 E  Nadab e Abiüd, fills de Aron, prenguéran  
Ex 6,23  sor de Vaason, que li parí  Nadap e Abaruch e Aletzar e Aytamar. 24 E  
Ex 24,1 así matex: –Munta a Déu tu e Aron e  Nadap e Abiüd e LXX dels encians, e  
Ex 24,9  9 E pujaren Moysès e Aron e  Nadap e Abiüd e LXX dels vells de Yrrael,  
Ex 28,1 del mig dels fills de Yrrael, Aron,  Nadap, Abiüd e Aletzàs e Thamar, per ço  
Ex 21,25  peu per meu, 25 cremar per cremar,  nafra per nafra, blavura per blavura. 26  
Ex 21,25  25 cremar per cremar, nafra per  nafra, blavura per blavura. 26 »E si ferrà 
Ex 12,23  feridor entrar en vostras casas ne  nafrar. 24 E guardareu aquesta paraula qui 
Ex 21,35  morrà serà seu. 35 E si bou strany  nafre a l’altre e aquell mor, vendran lo  
Ex 22,2  de nits e hy és trobat, e prenga  nafre e mort, lo feridor no haurà pena; 3  
Ex 9,9  e los hòmens i las bístias hagen  nafres, e sían vergades las gents en tota  
Ex 9,10  -la Moysès al cel, e foren fetas  nafres e vexigues en las gents e en las  
Ex 9,11  podien star devant Moysès per las  nafres que havían ells e tota la terra de  
Lv 21,18  o rencallós, o poch o gran o ab lo  nas tort, 19 ne sia afollat lo peu o la mà 
Ex 10,6  tos pares ni tos avis despuxs que  nasquéran tro al die de vuy.” E girà’s  
Ex 22,29 delmes de tas promíssias. Lo primer  nat de tos fills ma deràs, 30 e de bous e  
Lv 13,18 »E la carn e la conna en la qual és  nat ulcus e serà sanat, 19 e en lo loch de 
Lv 22,11 algú ab son argent, e aquell qui és  nat en la sua casa, aquells menjaran de  
Ex 28,10  VI en altre, segons l’orde de lur  nativitat. 11 Per obra entratellada e  
Lv 9,1  de sos fills e tots los majors  nats d’Irrael, e dix a Aron: 2 –Pren I  
Lv 22,27  27 –Bous e ovellas e cabres, com  nats seran, VII dies seran sots las  
Lv 25,45  o aquells qui d’ells seran  nats en la vostra terra. E haureu aquells  
Lv 27,26  cicle a XX malles. 26 »Los primers  nats que pertanyen al Senyor Déu negú no  
Ex 12,48  segons la costuma, e serà axí com  natural de la terra; e si no és circuncís, 
Ex 12,19 axí de los stranys com dels privats  naturals de la terra. 20 Res de levat no  
Lv 13,2 diversa color o busanya o fístola o  naxensa axí com de labrozia, sia aduyt a  
Lv 13,29  en lo cap del qual o en la barba  naxerà lebrozia, veja a ell lo sacerdot.  
Lv 16,33  e al tabernacle del testimoni e  ·ncara a l’altar e als sacerdots [*]. 34  
Ex 2,6 viu l’infant que plorava, e hach- ne mercè e dix: –Aquest és dels infants  
Ex 4,10  que jo no só bell parler de hir  ne de l’altre die ensà, pus que parles al 
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Ex 5,11  11 Anau e culliu-na allà on  ne poreu trobar, ni hom no us aminverà res 
Ex 11,6  Egipte que may no n’hi hach aytal  ne haurà 7 entre los fills de Yrrael, ne  
Ex 11,7  haurà 7 entre los fills de Yrrael,  ne no ledrerà cha, d’hom tro sus a la  
Ex 12,23  lo feridor entrar en vostras casas  ne nafrar. 24 E guardareu aquesta paraula  
Ex 12,46  portaràs de las suas carns defora,  ne trencharàs lo seu os. 47 »Tota la  
Ex 13,7  7 [*] res de levat no aparrà en tu  ne en tots tos térmans. 8 E comptaràs a  
Ex 16,26 trobarà hom vuy al camp. 26 VI dies  ne haveu cullit, lo VII és dissapte de  
Ex 16,33  e met-hi de la magna aytant com  ne pot pendre una masura, e stojau-ho  
Ex 19,12  “Guardau-vos no pugeu al munt  ne toqueu las pertidas de tot aquell, e  
Ex 20,5  són en las aygües sots la terra, 5  ne las adoreràs ni las colràs. Jo sóm ton  
Ex 23,2  2 No seguiràs companya a fer mal,  ne en juý a santència de molts per ço que  
Ex 23,18 sobre levat sanch de ton sacrifici,  ne romandrà lo grex de la tua festa tro al 
Ex 26,9 una e de l’altre. 9 De las quals V  ne ajustaràs ensemps a si, la una e l’  
Ex 32,12 diguen los de Egipte que per ço los  ne treguist, [*] que’ls ociessas en los  
Ex 34,3  tu ni s’hi acost en tot lo munt,  ne ovellas ni bous no hy pasturen. 4 E  
Ex 34,10  may no foren vists sobre la terra  ne en negunes gents, per ço que veja lo  
Ex 35,23  23 Si negú havia jacint ni porpre  ne cotó tint ni bis retort ni pèlls de  
Ex 36,6 és. 6 E manà Moysès cridar que home  ne fembre al sentuari no oferís en la  
Lv 1,17  axellas, e no las tallarà ab ferro  ne pertirà, e sacrificar-l’ha sobra lo  
Lv 2,13  per sacrificà, saleràs ab sal,  ne tolràs sal en la covinensa [*] del teu  
Lv 3,17  los vostros habitacles. Ne grex  ne sanch de tot en tot no menjareu; lo  
Lv 4,17 17 e bany-hi son dit e salpusch- ne VII vegades quantre lo vel, ço és, la  
Lv 4,30  de la sanch en lo ceu dit e toch- ne los corns del altar de l’holocaust, e  
Lv 5,12  liura aquella al sacerdot, lo qual  ne prenga I plen puyn e crem-la sobre l’ 
Lv 7,17 de menjar-la, 17 e si alguna cose  ne serà trobada en lo terç die [*]. 18 [*] 
Lv 7,31  liura-ho al sacerdot, 31 lo qual  ne fassa del sèu perfum sobre l’altar, e  
Lv 11,26  hage ungle mas no serà depertida  ne no remuguerà, serà inmunde, e qui  
Lv 13,5  que la lebrozia no serà crescuda  ne mudade, tengue’l enclòs altres VII  
Lv 13,26  no serà pus pregont que lo cuyro  ne la carn romanent, aquella serà spècia  
Lv 13,55 la faç de aquell que no serà mudade  ne reversade ne lebrozia sclatade, és  
Lv 13,55  que no serà mudade ne reversade  ne lebrozia sclatade, és munde, e si no és 
Lv 14,14 és degollat per la colpa, e posar- ne-ha en l’estrem de la orella dreta d’ 
Lv 15,3  sia jutjat aquest vici, car tengut  ne és, e en cascun remembrament que hom  
Lv 16,14  del toro e bany son dit e git- ne VII vegades devant Déu devés lo  
Lv 16,19  corns de aquell entorn, 19 e git- ne VII vegades ab lo dit, e netegerà ell e 
Lv 18,15 ta nora, car muller és de ton fill,  ne no descobriràs la sua vergonya. 16 »No  
Lv 18,23  ni la fembra no s’acost a bístie  ne’s mescla ab ella, car molt és gran  
Lv 19,4 vostro. 4 »No us convertiau a ýdola  ne us fassau déus fonadissos a vosaltres,  
Lv 19,9  de son poble. 9 »Com feràs messes  ne segaràs la tua terra, no tondràs, ço  
Lv 19,9  sòl de la superfícia de la terra,  ne las spigues romanents no culliràs per  
Lv 19,12  a negú. No engans ton proÿsme, 12  ne perjureràs en lo meu nom ni ensutzeràs  
Lv 19,15  15 »No fasses ço que és malvat  ne enich. No jutges iniquement ne no  
Lv 19,15  ne enich. No jutges iniquement  ne no menyspreseràs la persona del pobre  
Lv 19,16  no sias malmesclador en ton poble,  ne sias sobre sanch de ton companyó e de  
Lv 19,18  ell peccat. 18 No’t vullas venjar  ne no sias remembrant de la injúria de ton 
Lv 19,20  noble emperò no remuda per preu,  ne no li serà donada libertat, e seran  
Lv 19,26  carn ab sanch. No guardereu òyhirs  ne observareu sompnis, no sortajarets, 27  
Lv 19,35  35 »No fassau falcia en juý,  ne en pes [*]. 36 La vostra masura sia  
Lv 20,19 vergonyas de la germana de ton pare  ne de ta mare, e qui açò ferà las  
Lv 21,10  vestidures, no descobre lo ceu cap  ne no squins las suas vestidures, 11 e a  
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Lv 21,19  o poch o gran o ab lo nas tort, 19  ne sia afollat lo peu o la mà o la cama,  
Lv 21,23  intrerà ultre lo vel del santuari  ne no s’acost a l’altar, per ço car  
Lv 22,5 sperma axí com si geya ab fembra, 5  ne tocharà nenguna reptília en totas coses 
Lv 22,22  No oferràs aquell al Senyor,  ne no fassau perfum de aquell a nostro  
Lv 23,22  messes, no segareu entrò al sòl,  ne no cullireu las spigues que romandran,  
Lv 25,5 e lo VIIèn any [*]; 5 [*] no sechs,  ne los reÿms de las tuas promícias no  
Lv 25,11  car de grat germeneran los camps,  ne no cullau las promíssias de la venema,  
Lv 25,37 deràs la tua moneda ab usura a ell,  ne la sobreabundància dels fruyts no  
Lv 25,46  Irrael no opremau per vostre poder  ne ab duresa. 47 »E si algú de tos frares  
Lv 26,15 15 ni si menyspresau las mias ligs,  ne los meus juýs avorrireu e que no fassau 
Lv 27,33  Senyor. 33 No tries ni bo ni mal,  ne serà cambiat per altre cose, car si  
Lv 3,17  en tots los vostros habitacles.  Ne grex ne sanch de tot en tot no  
Lv 18,8  descobriràs, car te mare és [*]. 8  »Ne descobriràs la vergonya de la muller  
Lv 18,13  [*], car carn és de ton pare. 13  »Ne la vergonya de la sor de ta mare no  
Lv 18,20  no revaleràs la sua letgesa. 20  »Ne no fornicharàs ab la muller de ton  
Lv 21,12  sobre sa mare no serà ensutzat. 12  Ne no ischa [*] del Senyor, car l’oli de  
Lv 4,32  per peccat, ço és, ovella, sia  nèdea, 33 e pos la mà sobre lo cap de  
Lv 12,2 sament, si infanterà mascle serà no  nèdea per VII dies, entorn los dies del  
Lv 12,5  5 »E si infanterà fembra, serà no  nèdea per II setmanas, entorn lo gitament  
Lv 13,13  carn, jutjar-l’ha per lebrozia  nèdea per ço car tota és tornada en  
Lv 13,15  car com la lebrozia se scampa no  nèdea és. 16 E si altre vegade tornerà en  
Lv 15,18  levar-s’ha ab aygüe e serà no  nèdea entrò al vespre. 19 »E fembra que de 
Lv 15,25  mas aprés lo temps, serà no  nèdea quax axí com en lo temps de les  
Lv 20,25  depertiu a vosaltres bístie  nèdea de no nèdea, e ocell nèdeu del no  
Lv 20,25  a vosaltres bístie nèdea de no  nèdea, e ocell nèdeu del no nèdeu, per ço  
Lv 22,25  donar que sia corrompuda o no  nèdea no prengau aquella. 26 E parlà  
Lv 11,8 calabrines mortas no toqueu, car no  nèdeas són a vosaltres. 9 »E aquestas són  
Lv 20,25  amostrades a vosaltres que són no  nèdeas. 26 »E sereu sants a mi, car jo sóm 
Lv 6,6 6 E per lo ceu peccat ofira I moltó  nèdeu del folch, e don aquell al sacerdot  
Lv 11,5 remuga e no ha la ungle fesa, és no  nèdeu. 6 »E la lebra atrecí, [*] no ha la  
Lv 11,24 de aquellas, serà ensuzat e serà no  nèdeu entrò al vespre. 25 E si serà  
Lv 11,25  los vestiments ceus e serà no  nèdeu entrò al sol post. 26 »Tot animal  
Lv 11,28  levarà la sua vestimenta e serà no  nèdeu entrò al vespre, car totas aquestas  
Lv 11,31  tocarà lo mort d’aquells serà no  nèdeu entrò al vespre. 32 »E qui caurà  
Lv 13,6  l’home las suas vestidures, car  nèdeu és. 7 »E si aprés que’l prevera l’ 
Lv 13,34  haurà levades ses vestidures serà  nèdeu. 35 E si aprés la mundeció sclatarà  
Lv 13,37  e porà pronunciar que l’home és  nèdeu. 38 »Hom o fembra en lo qual és la  
Lv 13,46 46 per tostemps, car labrós és e no  nèdeu; e aquest habitarà tot sol fora de  
Lv 15,2  que soferà flux de sperma serà no  nèdeu. 3 E lavors sia jutjat aquest vici,  
Lv 15,5  e ell, levat ab aygüe, serà no  nèdeu entrò al vespre. 6 E si siurà là on  
Lv 15,6 suas vestidures, e ell [*], serà no  nèdeu entrò al vespre. 7 E qui tocharà la  
Lv 15,10  e ell, levat en aygüe, serà no  nèdeu entrò al vespre. 11 E tot home qui  
Lv 15,20  E tothom qui tocharà a ella sia no  nèdeu entrò al vespre; 21 e lo loch on  
Lv 15,22  e ell, levat ab aygüe, serà no  nèdeu entrò al vespre. 23 E tot vaxell  
Lv 15,24 temps de la sanch mestrual, serà no  nèdeu per VII dies, e en tots los lochs on 
Lv 20,25  bístie nèdea de no nèdea, e ocell  nèdeu del no nèdeu, per ço que no ensutzeu 
Lv 20,25  de no nèdea, e ocell nèdeu del no  nèdeu, per ço que no ensutzeu las vostres  
Lv 22,6 quals és sutze tochament, 6 serà no  nèdeu entrò al vespre e no menjarà de  
Lv 22,7 com se colguerà lo sol, lavors serà  nèdeu e porà menjar de las coses  
Lv 11,31 e cocodilus; 31 tots aquests són no  nèdeus, e qui tocarà lo mort d’aquells  
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Lv 11,34  gitada aygüe demunt ells seran no  nèdeus, e tota cose que beureu gequida de  
Lv 11,35  III peus, sia destrovit e seran no  nèdeus. 36 E las fonts e las sisternes e  
Lv 13,15 inmunde e serà comptat entre los no  nèdeus, car com la lebrozia se scampa no  
Lv 14,10  en lo die vuytè prenga II anyells  nèdeus e una ovella de I any sens tacha e  
Lv 15,11  e levats ab aygüe, seran no  nèdeus entrò al vespre. 12 E vaxell de  
Lv 19,23 poms que seran germinats e seran no  nèdeus a vosaltres e no menjareu de  
Lv 16,29  e negú no fasse obres, axí lo  nediu com lo strany que palegrineja entre  
Lv 17,15  per ci o per altre bístie, axí lo  nediu com l’estrany, leverà la sua  
Ex 22,23  a vídua ni a pobill; 23 si’ls  nefrau, crideran a mi e jo oyré lur crit,  
Ex 21,10  las nossas a la massipa e no li  negarà sos vestits ni lo preu de castadat. 
Lv 6,2 2 –Ànima qui peccarà e encontra Déu  negarà a son proÿsme alguna comanda que li 
Lv 6,2  aquella, o en alguna manera la  negarà o li’n ferà alguna calúmpnia, 3 o  
Lv 11,15  segons son genus, 15 e tot corp  negre e tot ocell de sa semblansa, 16 e  
Lv 13,31  agual de la conna, e los cabells  negres, tenga aquell per VII dies, 32 e en 
Lv 13,37  la plaga starà plana e los cabells  negres, porà hom conèxer que és sanat e  
Ex 2,12  ça e là e vis que no hy havia  negú, ferí lo egipcià e ocís-lo e amagà  
Ex 8,10 paraula feré, per ço que sàpies que  negú no és axí com lo Déu nostro, 11 e  
Ex 9,14  per ço que sàpies que no n’hi ha  negú semblant a mi en tota la terra. 15  
Ex 10,23  de Egipte, axí que per III dies 23  negú no viu son frare ni’s moch del loch  
Ex 12,22  una e l’altre post de la porta, e  negú de vosaltres no axirà fora la porta  
Ex 16,29  menjars; cascú stiga en sa tenda e  negú no isca de son loch al VIIèn die. 30  
Ex 21,26 blavura per blavura. 26 »E si ferrà  negú son servent o serventa e li trau l’  
Ex 21,28  bou serà mort ab pedres e no menig  negú de sa carn, mas lo senyor del bou no  
Ex 21,33 lo bou serà mort ab pedres. 33 E si  negú obre sija o cisterna e no la cobre e  
Ex 22,1  22,Tit Capítol XXVII 1 E si  negú furta bou o ovella e la auciu o la  
Ex 22,5 ovella, al doble ho smenarà. 5 E si  negú fa mal en camp o en vinya e hy lexa  
Ex 22,7  dan que lo foch haurà fet. 7 »E si  negú comana haver a son amich o vaxell en  
Ex 22,10  o afeblit o pres dels enamichs e  negú no ho veu, 11 segrament serà entre  
Ex 22,16  si hu havia logat. 16 »E si  negú engana fembra verge qui encara no sia 
Ex 32,26  porta de las albergades e dix: –Si  negú és de nostro Senyor, acost-se a mi. 
Ex 33,4  aquesta paraula molt mala; plorà e  negú no’s vestí del vestir que solia. 5 E 
Ex 34,3 E staràs ab mi al cap del munt; 3 e  negú no hy puig ab tu ni s’hi acost en  
Ex 34,7 qui tols iniquitats [*] e peccats e  negú per ci no és castigat sens colpa, qui 
Ex 34,15  los hòmens de aquellas regions, e  negú no t’apell quant hauran fornichat ab 
Ex 34,24  e havia axemplats los teus térmans  negú no aguaytarà la tua terra, e mentre  
Ex 35,23  en dons de nostro Senyor. 23 Si  negú havia jacint ni porpre ne cotó tint  
Lv 6,23  sacerdots serà consumit de foch, e  negú no menig d’aquell. 24 E parlà nostro 
Lv 16,29  mes, afligireu vostres ànimas, e  negú no fasse obres, axí lo nediu com lo  
Lv 19,11  11 »No feràs furt. No mentiràs a  negú. No engans ton proÿsme, 12 ne  
Lv 26,17  aquells que us han oy, e fogireu e  negú no us perceguirà. 18 »E si per açò no 
Lv 26,36  ab glavi, e cauran no siguent ells  negú. 37 E correran cascú sobre sos frares 
Lv 27,26  nats que pertanyen al Senyor Déu  negú no’ls pot santifichar ni prometre,  
Ex 16,19  menjar. 19 E dix-los Moysès:  –Negú de vosaltres no n’stoig al sendemà. 
Lv 26,37 frares axí com si fugien a batalla.  Negú de vosaltres no goserà aturar devant  
Lv 26,39  en la terra de vostros enamichs,  neguex per los peccats de lurs pares e per 
Ex 12,48  fills de Yrrael farà açò. 48 E si  negun palegrí vol passar e fer la Pascha  
Ex 14,13  qui ara veheu jamés no’ls veureu  negun temps, 14 car nostro Senyor sa  
Ex 21,22 22 »E si los hòmens sa barallaran e  negun ferirà fembra prenyada e que  
Lv 21,11  squins las suas vestidures, 11 e a  negun mort no intre de tot en tot; emperò  
Lv 22,24  pagar los vots no podeu fer. 24 Ab  negun animal contret, aronsat o sech o  



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

603 
 

Lv 16,17  de las habitacions d’aquells. 17  Negun hom no sia en lo tabernacle com lo  
Lv 18,6 en aquells. Yo sóm lo Senyor Déu. 6  »Negun hom no s’acost a la sanch de son  
Lv 22,10  lo Senyor que santifich a ells. 10  »Negun hom strany no menjarà de las coses  
Lv 22,13  mengerà dels menjars de son pare.  Negun hom strany no ha poder de menjar  
Lv 25,17 lo temps dels fruyts venan a tu. 17  Negun de vosaltres no aflegescha a l’  
Lv 27,11  serà concegrat a nostro Senyor. 11  Negun animal inmunde no’s pot degollar a  
Ex 8,31 e del seu poble, que no n’hi romàs  neguna. Capítol XII 32 Fou agreujat lo cor 
Ex 9,6  e de las bísties de Yrrael  neguna no’n morí. 7 E tramès-hi Farahó, 
Ex 9,7 E tramès-hi Farahó, e no’n trobà  neguna de morta de aquellas que possaÿa  
Ex 10,19 en la Mar Roja, axí que no’n romàs  neguna en la terra de Egipte. 20 E endureý 
Ex 18,16 sentència de Déu, 16 e si’ls sdevé  neguna contesa, vénan a mi qui jutge entre 
Ex 20,10  del Senyor Déu teu; no feràs  neguna obre tu ni ton fill ni ta filla ni  
Ex 24,14  haveu ab vosaltres Aron [*], e si  neguna carela hi ha, aduyts-la a ell. 15 
Ex 33,7  E tot lo poble qui havia  neguna querela axia a la tenda [*]. 8 [*]  
Lv 7,19  lig. 19 »E la carn que tocharà en  neguna cose inmunde no sia menjada, mas  
Lv 11,36  seran mundes, e si las tocharà  neguna de las mortas, aquellas seran  
Lv 11,43  las vostres ànimas ni no toqueu  neguna cose de aquellas per ço que no siau 
Lv 12,4  per XXXIII [*], e no toch en  neguna cose santa, ni no entre en lo  
Lv 18,23  abominació és. 23 E no jauràs ab  neguna bístie ni t’ensutzeràs ab ella; ni 
Lv 18,26  meus furs e mos juýs, e no fassau  neguna de aquestas abominacions [*], 27  
Lv 23,7  serà apellat per vosaltres sant;  neguna obre servil no fareu en aquell, 8  
Lv 23,8  e lo die VIIè serà colt e sant, e  neguna obra servil no serà feta en ell.  
Lv 23,21  aquell die festevitat santa;  neguna obre servil no fareu en aquell. Açò 
Lv 23,31  de son poble. 31 Donchs, no fassau  neguna obre en aquell die, e açò serà fur  
Lv 23,35  festivitat e santedat, e no fareu  neguna obre servil en aquell. 36 E VII  
Lv 23,36 serà a vosaltres en fur, e no fareu  neguna obre servil en aquell. 37 »Aquestas 
Lv 25,18  que pugau habitar en la terra sens  neguna pahor, 19 e derà la terra son  
Lv 23,3  reposareu, e serà apellat sant.  Neguna obre no fareu en aquell die.  
Lv 23,25  cridament, e serà apellat sant. 25  Neguna obre servil no fareu en aquell, e  
Lv 23,28  e oferreu holocausts al Senyor. 28  Neguna obre no fareu en lo temps de aquest 
Ex 34,10 no foren vists sobre la terra ne en  negunes gents, per ço que veja lo poble  
Lv 17,7  7 E d’equí avant no degollen  negunes presentalles de totas las coses a  
Lv 25,30  per tostemps, e no la porà rembre  nelex en l’any jubileu. 31 E si la casa  
Lv 22,5 com si geya ab fembra, 5 ne tocharà  nenguna reptília en totas coses inmundes  
Lv 22,21  màcula per ço que sia acceptable.  Nenguna màcula no serà en aquell, 22 axí  
Ex 1,3  Leví, Judà, 3 Ysacar, Zabulon,  Neptalín, 4 Dan, Gad, Asser e Benjamín. 5  
Ex 25,31  31 »E feràs canalobres d’or  net, las branques de aquells e canons e  
Ex 25,39  vexells haurà I quintar d’or molt  net. 40 [*] e fes segons lo axemplar que a 
Lv 3,1  mascle o sia famella, ofira lo pus  net devant nostro Senyor. 2 E pos la mà  
Lv 3,6  aquell qui oferrà sia complit e  net ofert. 7 »E si oferran anyell devant  
Lv 4,3  per son peccat I vadell que sia  net al Senyor Déu. 4 E aportarà aquell a  
Lv 4,12  fora de las albergades, en loch  net on solen gitar les cendres, e cremar- 
Lv 4,23  I cabrit de las cabres que sia  net, 24 e pos la sua mà sobre lo cap de  
Lv 5,15  ofira per son peccat I moltó  net del folch qui puscha ésser comprat II  
Lv 5,18 la sua iniquitat, 18 oferrà I moltó  net del folch al sacerdot, segons la  
Lv 6,11 albergades, e posar-l’ha en loch  net [*]. 12 »E lo foch crem tostemps sobre 
Lv 7,19  sia cremada al foch, e ço que serà  net d’ella sia menjat. 20 E ànima  
Lv 9,2  en holocaust, e cascú sia munde e  net, e ofira aquells devant nostro Senyor. 
Ex 37,29  timiama de coses ben olents, fort  neta cose de †punyent†. 38,Tit Capítol  
Lv 4,28  conega son peccat, ofira una cabra  neta, 29 e pos la mà sobre lo cap de sa  
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Lv 18,10  de la filla de tos fills, e de la  néta de la filla, car vergonya tua és. 11  
Lv 16,19 e git-ne VII vegades ab lo dit, e  netegerà ell e santificarà a ell de totas  
Ex 10,2  las orellas de tos fills e de tos  néts quantas vegades he opremuts los  
Ex 4,6 tragué-la mazella en semblansa de  neu. 7 E dix: –Met-la altre vegada al  
Lv 16,13  foch las coses odorants axí que la  neula de aquellas e la vapor cobre la  
Ex 1,22 tot lo poble e dix: –Tot mascle que  nexerà, gitau-lo dins lo flum, e la  
Lv 25,7  bísties e totas tas ovellas que’t  nexeran menjaran ab tu. 8 »E nombreràs a  
Ex 2,14  respòs: –Qui t’ha stablit príncep  ni jutge en nós? ¿Vòs-ma tu auciura axí  
Ex 4,1  1 Respòs Moysès: –No’m creuran  ni oyran la mia veu, mas diran: “No t’és  
Ex 4,9  E si no crèuhan aquests II senyals  ni no ouen la tua paraula, prin de la  
Ex 4,11  –Qui féu la bocha de l’hom,  ni qui fabregà lo mut, ni lo sort oent, ni 
Ex 4,11  de l’hom, ni qui fabregà lo mut,  ni lo sort oent, ni lo sech veent? No sóm  
Ex 4,11  fabregà lo mut, ni lo sort oent,  ni lo sech veent? No sóm jo? 12 Vé,  
Ex 5,2  Yrrael? No conech nostro Senyor,  ni no lexaré Yrrael. 3 E diguéran: –Lo Déu 
Ex 5,3  ço que no’ns sdevenga pastilència  ni cultell. 4 E dix lo rey de Egipte: –Per 
Ex 5,11  -na allà on ne poreu trobar,  ni hom no us aminverà res de vostra obre.  
Ex 9,30  de Déu és, 30 car jo sé que tu  ni tos servents no temeu Déu. 31 Encara lo 
Ex 10,6  que may no ho viren tos pares  ni tos avis despuxs que nasquéran tro al  
Ex 10,14 de Egipte [*], que may aytals fóran  ni seran, 15 e cobriren tota la terra, e  
Ex 10,23  III dies 23 negú no viu son frare  ni’s moch del loch en què era. E allà on  
Ex 12,9 salvatges. 9 E no menjareu res cruu  ni cuyt en aygüe, mas rostit al foch; lo  
Ex 12,45  menjar-n’ha. 45 »Estrany  ni logader no’n menjarà. 46 »En una case  
Ex 16,24  havia manat Moysès, e no’s podrí  ni hy fou trobat verma. 25 E dix Moysès:  
Ex 19,24  e als pobles no passen los térmans  ni pugen a nostro Senyor, per ço que per  
Ex 20,4 cel dessús e qui és en terra dejús,  ni aquellas coses qui són en las aygües  
Ex 20,5  sots la terra, 5 ne las adoreràs  ni las colràs. Jo sóm ton Déu fort, celós, 
Ex 20,10  Déu teu; no feràs neguna obre tu  ni ton fill ni ta filla ni ton servent ni  
Ex 20,10 no feràs neguna obre tu ni ton fill  ni ta filla ni ton servent ni ta serventa  
Ex 20,10  obre tu ni ton fill ni ta filla  ni ton servent ni ta serventa ni la tua  
Ex 20,10 ton fill ni ta filla ni ton servent  ni ta serventa ni la tua bístie ni strany  
Ex 20,10 filla ni ton servent ni ta serventa  ni la tua bístie ni strany qui sia dins  
Ex 20,10  ni ta serventa ni la tua bístie  ni strany qui sia dins tas portas, 11 car  
Ex 20,17  la case de ton proÿsme [*],  ni lo servent ni la serventa ni lo bou ni  
Ex 20,17  de ton proÿsme [*], ni lo servent  ni la serventa ni lo bou ni l’aze, no res 
Ex 20,17  [*], ni lo servent ni la serventa  ni lo bou ni l’aze, no res que ell haja.  
Ex 20,17 lo servent ni la serventa ni lo bou  ni l’aze, no res que ell haja. 18 E tot  
Ex 20,23 No fareu devant Déu altar de argent  ni déu d’or; 24 de terra lo fareu e  
Ex 21,10  massipa e no li negarà sos vestits  ni lo preu de castadat. 11 Si aquestas III 
Ex 21,31  31 E si fer en lo corn fill  ni filla, haurà semblant centènsia. 32 E  
Ex 22,9  de son proÿsme, 9 en engan en bou  ni en aze [*] ni en vestir; [*] e si ells  
Ex 22,9  9 en engan en bou ni en aze [*]  ni en vestir; [*] e si ells enganaran, al  
Ex 22,21  21 »L’estrany no’l fareu trist  ni’l turmentareu, car vosaltres fos  
Ex 22,22  de Egipte. 22 »No noureu a vídua  ni a pobill; 23 si’ls nefrau, crideran a  
Ex 22,25  contresteràs que li fasses fortsa,  ni l’opembràs ab usures. 26 »E si prens  
Ex 22,28  l’he [*]. 28 »No diràs mal de Déu  ni dels prínceps, ni no maleyràs ton  
Ex 22,28  diràs mal de Déu ni dels prínceps,  ni no maleyràs ton poble. 29 »No tarderàs  
Ex 23,1  1 »No rebràs veu de monsónega  ni untaràs la mà per ço que digues fals  
Ex 23,7  fugiràs, e no auciuràs lo noent  ni lo dreturer [*]. 8 No pendràs dons, que 
Ex 23,13  per lo nom dels déus stranys  ni no’ls oireu de vostra bocha. 14 »III  
Ex 23,24  tu. 24 No adoreràs los lurs déus  ni los colràs, ni feràs lus obras, abans  
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Ex 23,24  los lurs déus ni los colràs,  ni feràs lus obras, abans las destruyràs e 
Ex 23,26  26 e de ta terra. No serà malaltia  ni gemagament; jo compliré lo nombre de  
Ex 23,32  32 Tu no feràs fe ab ells  ni ab lurs déus; 33 ni no habitaran en la  
Ex 23,33  fe ab ells ni ab lurs déus; 33  ni no habitaran en la tua terra, que per  
Ex 24,2 a Déu, e aquells no s’hi acostaren  ni lo poble no muntà ab ell. 3 E adonchs  
Ex 29,34  34 E si roman de la carn segrada  ni del pa tro al matí, cremar-ho-has  
Ex 30,9  ell timiama d’altre composició,  ni oferta ni sacrifici [*]. 10 E pregarà  
Ex 30,9  d’altre composició, ni oferta  ni sacrifici [*]. 10 E pregarà Aron sobre  
Ex 32,18  de hòmens qui amonéstan guerra,  ni crit de hòmens qui contrasten a fugir,  
Ex 34,3 del munt; 3 e negú no hy puig ab tu  ni s’hi acost en tot lo munt, ne ovellas  
Ex 34,3 hi acost en tot lo munt, ne ovellas  ni bous no hy pasturen. 4 E tallà Moysès  
Ex 34,15  és envejós. 15 No fasses amistat  ni covinensa ab los hòmens de aquellas  
Ex 34,16  e menigs de lurs sacrificis, 16  ni prengues mullers de lurs fillas a tos  
Ex 34,28  dies e XXXX nits, que pa no menjà  ni aygüe no begué, e scriví en las taulas  
Ex 35,23  Senyor. 23 Si negú havia jacint  ni porpre ne cotó tint ni bis retort ni  
Ex 35,23 havia jacint ni porpre ne cotó tint  ni bis retort ni pèlls de cabres, de grat  
Ex 35,23  porpre ne cotó tint ni bis retort  ni pèlls de cabres, de grat ho donaven,  
Lv 5,11  sèmola, e no meta en aquella oli,  ni encens no n’hi pos gens, car per  
Lv 10,6  –Vosaltres no tondreu vostros caps  ni squinsareu vostres vestidures per ço  
Lv 10,9  embriagar; per què no’n beuràs tu  ni tos fills com intreràs en lo tabernacle 
Lv 11,10  10 E aquell qui no haurà ales  ni scata, axí en las aygües que’s moven  
Lv 11,12  toqueu. 12 Aquells qui no han ales  ni scata [*] són sutzes a vosaltres. 13 »E 
Lv 11,43  menyspresar las vostres ànimas  ni no toqueu neguna cose de aquellas per  
Lv 12,4  e no toch en neguna cose santa,  ni no entre en lo santuari entrò que sían  
Lv 13,26  26 e si los pèls no seran blanchs  ni la plaga no serà pus pregont que lo  
Lv 13,34  que la plaga stiga en son loch  ni no serà pus pregona que la carn  
Lv 17,12  de vosaltres no mengerà sanch,  ni encara los stranys qui palegrinegen  
Lv 18,3 terra de Egipte en la qual habitàs,  ni segons la costuma de la regió de  
Lv 18,3 dech amanar a vosaltres, no fassau,  ni en lurs costums no aneu. 4 Feu los meus 
Lv 18,14  vergonya de ton oncle no revalaràs  ni no t’acostaràs a sa muller, car a tu  
Lv 18,17 filla no descobriràs, de las fillas  ni dels fills de aquella no prengues per  
Lv 18,18  muller no hu prengues en vergonya,  ni no revelas la sua vergonya mentre  
Lv 18,23 és. 23 E no jauràs ab neguna bístie  ni t’ensutzeràs ab ella; ni la fembra no  
Lv 18,23  bístie ni t’ensutzeràs ab ella;  ni la fembra no s’acost a bístie ne’s  
Lv 18,30  qui fóran abans de vosaltres,  ni no siau ensutzats en ells, car jo sóm  
Lv 19,10 per ço que’n cúllan los pobres, 10  ni en la vinya tua no axengloneràs ni  
Lv 19,10  ni en la vinya tua no axengloneràs  ni ajustaràs lo gra que caurà, ans lo  
Lv 19,12  12 ne perjureràs en lo meu nom  ni ensutzeràs lo nom del teu Déu, car jo  
Lv 19,13  »No feràs calúmpnia a ton proÿsme  ni no opremes a ell per fortse. No  
Lv 19,14  al matí. 14 No maleyràs lo sort  ni poseràs devant lo sech cose on se puga  
Lv 19,15  menyspreseràs la persona del pobre  ni la perpenceràs, ni honreràs la cara del 
Lv 19,15  del pobre ni la perpenceràs,  ni honreràs la cara del poderós: justament 
Lv 19,19  tua ab altre linatge de bísties,  ni no sembreràs ton camp de diverses  
Lv 19,19  ton camp de diverses saments,  ni portaràs vestidura texida de II coses.  
Lv 19,27  sompnis, no sortajarets, 27  ni raurets vostre cap en radon ni raureu  
Lv 19,27  27 ni raurets vostre cap en radon  ni raureu vostra barba, 28 e sobre lo mort 
Lv 19,28  lo mort no tallareu la vostra carn  ni no fareu a vosaltres algunes figures  
Lv 20,25  las vostres ànimas en ovella  ni en ocell e en totas coses que’s moven  
Lv 21,5  ensutzat. 5 No’s raguen lo cap  ni la barba ni en lurs carns no fassen  
Lv 21,5  5 No’s raguen lo cap ni la barba  ni en lurs carns no fassen tallements, 6  
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Lv 21,7  »No prenguen per muller fembra vil  ni desvergonyada ni aquella que és  
Lv 21,7  muller fembra vil ni desvergonyada  ni aquella que és rebujade per marit, car  
Lv 21,18  no ofira los pans al ceu Déu, 18  ni no s’acost al ceu ministeri si serà  
Lv 21,20  lo peu o la mà o la cama, 20  ni serà geperut o leganyós, o si haurà  
Lv 21,21 [*] a oferir lo sacrifici al Senyor  ni pans al ceu Déu. 22 Mengeran, emperò,  
Lv 22,8  de aquell és. 8 Cose morta per si  ni presa per altre bístie no menjareu, per 
Lv 22,10  car viande és dels preveres; [*]  ni lo logater no menjarà de aquellas; 11  
Lv 22,12  coses que seran sacrifichades  ni de las pormíssias; 13 e si retornerà  
Lv 22,24  de genetius no ofirau al Senyor,  ni en la terra vostra açò de tot en tot no 
Lv 23,14  de I cister. 14 »E pa e granyons  ni farines no menjareu entrò solament  
Lv 25,11  jubileu. E lo Lèn any no sembrareu  ni segareu, car de grat germeneran los  
Lv 25,20  en l’any VIIè, si no sembram  ni cullim nostres fruyts?”, 21 jo daré la  
Lv 25,36 tu, 36 no prengues usura d’ell tu,  ni més que no li donist. Tem lo Senyor Déu 
Lv 25,43  sots condició de servents, 43  ni no aflegiràs aquells per poder, mas tem 
Lv 25,53  tu no sia aflegit fortsadement  ni massa. 54 E si per açò no’s porà  
Lv 26,1  No fessau a vosaltres ýdolas  ni entretallaments, ni vadells no  
Lv 26,1  ýdolas ni entretallaments,  ni vadells no dressareu, ni sia levada  
Lv 26,1  ni vadells no dressareu,  ni sia levada entre vosaltres pedre  
Lv 26,14 la qual cose, si vosaltres no oyreu  ni no fareu tots los meus manaments, 15 ni 
Lv 26,15  fareu tots los meus manaments, 15  ni si menyspresau las mias ligs, ne los  
Lv 26,20  E vostre terra no derà son blat  ni los arbres lur fruyt. 21 »E si anau ab  
Lv 26,21  21 »E si anau ab mi en duresa  ni no voleu oyr a mi, jo anediré sobre  
Lv 26,44  jo no’ls gitaré de tot en tot  ni no’ls menyspresaré axí que de tot sían 
Lv 27,10  mudar, ço és a saber, bo per àvol  ni mal per bo, car si ell lo cambiarà, e  
Lv 27,26  Déu negú no’ls pot santifichar  ni prometre, sia bou sia ovella, car de  
Lv 27,28  o animal o camp, no’s deu vendre  ni’s pot rembre. E qualque cose serà  
Lv 27,33  a nostro Senyor. 33 No tries  ni bo ni mal, ne serà cambiat per altre  
Lv 27,33  a nostro Senyor. 33 No tries ni bo  ni mal, ne serà cambiat per altre cose,  
Ex 16,8  quantre ell; car nós, ¿qui som?  Ni quantre nós no és vostre murmurament,  
Ex 10,13  tot aquell die e tota aquella  nit, e al matí lo vent cremant atelà la  
Ex 12,8  a on lo menjaran. 8 [*] aquella  nit en ast, e pans alizos ab letugues  
Ex 12,29  a Moysès e Aron. 29 E a la mija  nit tots los primers fills en terra de  
Ex 12,42  Senyor de Egipte. 42 E aquesta  nit dèvan guardar [*] los fills de Yrrael  
Ex 13,21  de die en columpna de núvol e de  nit en columpna de foch, per ço que fos  
Ex 13,22  la columpna de núvol de die, e de  nit en semblansa de foch, devant tot lo  
Ex 14,20  e era la lum scura e inluminava la  nit axí que no’s podien acostar los uns  
Ex 14,20  als altres per tot lo temps de la  nit. 21 E quant hach stès Moysès la mà  
Ex 14,21  e féu gran vent cremant tota la  nit, e tornà-la en sech. E pertí’s l’  
Ex 34,4  com las primeras, e levà’s de  nit e pujà al munt de Sinaý, axí com  
Ex 40,36  Déu hi era de die, e lo foch de  nit, e vèyan-ho los pobles per tots lurs 
Lv 8,35  vostro sacrifici. 35 De die e de  nit estareu en lo tabernacle observant las 
Ex 12,30 las bísties. 30 E levà’s Farahó de  nits, e tots sos servents e tota la terra  
Ex 22,2  2 E si és ladre qui trench casa de  nits e hy és trobat, e prenga nafre e  
Ex 24,18 e stech allí XXXX dies e XXXX  nits. 25,Tit Capítol XXX 1 E parlà nostro  
Ex 34,28  nostro Senyor XXXX dies e XXXX  nits, que pa no menjà ni aygüe no begué, e 
Ex 1,8  ’s rey novell sobre Egipte, qui  no conegué Josep, 9 e dix a son poble:  
Ex 1,10 sàviament e opremam-lo per ço que  no moltiplich massa, e si’s defèn quantre 
Ex 1,17  17 E las madrines teméran a Déu e  no féran lo manament del rey de Egipte,  
Ex 1,19  responguéran: –Las fembres habreas  no són axí com las altres de Egipte, car  
Ex 2,3 bell, e amagà’l III mesos; 3 e com  no hu pogués celar pus, pres una sistella  
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Ex 2,12 e com ell guardàs ça e là e vis que  no hy havia negú, ferí lo egipcià e ocís- 
Ex 2,18  –Per què sou vengudas pus tost que  no solíau? 19 E diguéran: –Un home de  
Ex 3,2 e veya que la gavarrera flamajava e  no’s cremava. 3 E dix Moysès: «Iré a  
Ex 3,3  a veura aquesta [*] vizió, per què  no’s crema la gavarrera.» 4 E viu nostro  
Ex 3,6 Déu de Jacob. E Moysès girà’s, car  no gosava mirar ves Déu. 7 E dix nostro  
Ex 3,19  al Senyor Déu.” 19 Mas jo sé que  no us lexarà anar lo rey de Egipte [*] 20  
Ex 3,21  los egipcians, e quant axireu  no axireu buyts, 22 mas demanarà la fembra 
Ex 4,8  a l’atre. 8 E dix-li: –Si  no crèuhan la paraula del primer senyal,  
Ex 4,9  la paraula de l’altre. 9 E si  no crèuhan aquests II senyals ni no ouen  
Ex 4,9 si no crèuhan aquests II senyals ni  no ouen la tua paraula, prin de la aygüe  
Ex 4,10 –Prec-te, Senyor, per tant que jo  no só bell parler de hir ne de l’altre  
Ex 4,21 Farahó. E jo endureyré lo seu cor e  no lexerà lo poble. 22 E diràs [*]: “Açò  
Ex 4,23  lex a mon fill que’m servescha, e  no’l volguist lexar anar; jo alciuré ton  
Ex 5,2 Yrrael? No conech nostro Senyor, ni  no lexaré Yrrael. 3 E diguéran: –Lo Déu  
Ex 5,3  al Senyor Déu nostro per ço que  no’ns sdevenga pastilència ni cultell. 4  
Ex 5,5  e quant més irà més crexerà, si  no’ls feu maltraura. 6 E manà aquell die  
Ex 5,7  a sos majorsdòmens [*]: 7 –Vuymés  no doneu palla al poble a fer las teulas  
Ex 5,8  primer fèyan posareu sobre ells, e  no’ls na aminvareu res, car vegaven e per 
Ex 5,9  e cumplen la lur obre per ço que  no enténgan en monsonegaries. 10 E per ço  
Ex 5,10  e diguéran: –Axí diu Farahó: que  no us donem palla. 11 Anau e culliu-na  
Ex 5,11  na allà on ne poreu trobar, ni hom  no us aminverà res de vostra obre. 12 E  
Ex 5,14  lo poble [*] e dèyan: –Per què  no compliu la masura de las teulas vuy e  
Ex 5,16  nós, servents teus? 16 Vet que  no’ls dóna hom palla e no podem fer  
Ex 5,16  16 Vet que no’ls dóna hom palla e  no podem fer tantas teulas com primer. Vet 
Ex 5,18  18 Anau, donchs, e obrau, que  no us darà hom palla, e fereu tantas  
Ex 5,23  lo teu poble? Per què, Senyor,  no’l desliurist? 6,Tit Capítol VII 1 E  
Ex 6,3  totpoderós, en nom meu, e Adonay  no afreturà a ells; 4 e fiu ab ells  
Ex 6,9 tot açò als fills d’Irrael, e ells  no l’obeÿren per engoxa de l’spirit e  
Ex 6,12 nostro Senyor: –Los fills d’Irrael  no m’oen. ¿Com ma oyrà Farahó, e  
Ex 6,12  ma oyrà Farahó, e majorment com  no sia circuncís?” Capítol VIII 13 E parlà 
Ex 7,4  maravellas en terra de Egipte. 4 E  no us oyran, e matré la mia mà sobre  
Ex 7,13  E fou endureÿt lo cor de Farahó e  no’ls oyí, axí com havia manat nostro  
Ex 7,14 e agreujat s’és lo cor de Farahó e  no vol lexar anar lo poble. 15 –Vés a ell 
Ex 7,16  poble que sacrifich al desert, e  no ho volguist fer tro ara. Capítol X 17  
Ex 7,21  moriren qui éran en lo flum [*], e  no poguéran los egipcians beura de l’  
Ex 7,22  e fou endureÿt lo cor de Farahó e  no l’oyí, axí com nostro Senyor los havia 
Ex 7,23  ’s e intrà-sse’n en sa casa, e  no hy posà son cor aquella vegada. 24 E  
Ex 7,24  per haver aygüe que beguéssan, car  no podien beura de l’aygüe del flum, car  
Ex 8,2  meu poble que’m sacrifich. 2 E si  no’ls vols lexar, jo faré tots los teus  
Ex 8,10  feré, per ço que sàpies que negú  no és axí com lo Déu nostro, 11 e pertir- 
Ex 8,15  los era rapòs; agreujà son cor e  no’ls oyí, axí com nostro Senyor havia  
Ex 8,18  que fóssan moscallons, e  no poguéran. E éran los moscallons axí en  
Ex 8,19  E fou endureÿt lo cor de Farahó e  no’ls oyí, axí com nostro Senyor havia  
Ex 8,21 ’m mon poble que sacrifich, 21 e si  no’l lexas, jo trematré a tu e a tos  
Ex 8,22  Jassen en què és lo meu poble, que  no hy haurà moscas, e sabran sertament que 
Ex 8,28  al Senyor Déu vostro [*]; mas que  no aneu luny. Pregau per mi. 29 Dix  
Ex 8,29 ton poble e de tos servents; emperò  no’m vullas pus enganar que no lexs lo  
Ex 8,29 emperò no’m vullas pus enganar que  no lexs lo poble sacrificar nostro Senyor. 
Ex 8,31  cervents seus e del seu poble, que  no n’hi romàs neguna. Capítol XII 32 Fou  
Ex 8,32  de Farahó, axí que aquesta vegada  no lexà anar lo poble. 9,Tit  1 E dix  



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

608 
 

Ex 9,2  poble meu que’m sacrifich. 2 E si  no ho vols fer, 3 la mia mà serà sobre los 
Ex 9,4  possacions [*] de Egipte, que res  no muyra d’essò que tany als fills d’  
Ex 9,6  e de las bísties de Yrrael neguna  no’n morí. 7 E tramès-hi Farahó, e no  
Ex 9,7 ’n morí. 7 E tramès-hi Farahó, e  no’n trobà neguna de morta de aquellas  
Ex 9,7  E fou agreujat lo cor de Farahó e  no lexà lo poble. 8 E dix nostro Senyor a  
Ex 9,11  las bísties. 11 E los encantadors  no podien star devant Moysès per las  
Ex 9,12  nostro Senyor lo cor de Farahó e  no’ls oý [*]. 13 E parlà nostro Senyor a  
Ex 9,14  e ton poble, per ço que sàpies que  no n’hi ha negú semblant a mi en tota la  
Ex 9,17  17 ¿Encara retens mon poble e  no’l vols lexar anar? 18 Jo faré ploura  
Ex 9,18  en aquesta hora molta pedra, que  no fou aytal en Egipte, del die que fou  
Ex 9,28  pedra, e lexar-vos-he. Vuymés  no m’hich stigau. 29 E dix Moysès: –Quant 
Ex 9,30 30 car jo sé que tu ni tos servents  no temeu Déu. 31 Encara lo li e l’ordi  
Ex 9,32  floria; 32 la tosella e lo forment  no han mal, car tardans éran. 33 E isqué  
Ex 9,33 los trons e la pedra, d’aquí avant  no hy ploch sobre la terra. 34 [*] e la  
Ex 9,35 e de sos servents massa endureÿt, e  no lexà los fills de Yrrael, axí com Déu  
Ex 10,3  Déu dels hebreus: ¿Entrò a quant  no us voleu sotsmetra a mi? Lexa mon poble 
Ex 10,4  sacrifich. 4 E si hy contrastes e  no’ls vols lexar anar, jo amanaré demà  
Ex 10,5 que cobriran tota la terra, que res  no aparega, mas que destroesca ço que la  
Ex 10,5  mas que destroesca ço que la pedre  no destruý, e reuran tos los arbres dels  
Ex 10,6  e de tots los de Egipte, que may  no ho viren tos pares ni tos avis despuxs  
Ex 10,6  al die de vuy.” E girà’s Farahó e  no’ls escoltà. E venguéran las lagostes  
Ex 10,10 a vostres infants, és dupte que mal  no’s penseu. 11 No’s ferà axí, mas anau  
Ex 10,15  de la pedre, axí que res [*]  no hy romàs en tot Egipte. 16 E per ço  
Ex 10,19  lagostas en la Mar Roja, axí que  no’n romàs neguna en la terra de Egipte.  
Ex 10,20  nostro Senyor lo cor de Farahó, e  no lexà los fills de Yrrael. 21 E dix  
Ex 10,23  axí que per III dies 23 negú  no viu son frare ni’s moch del loch en  
Ex 10,26  26 Tot lo bestiar irà ab nós;  no romandrà una ungle de aquellas coses  
Ex 10,26  lo Déu nostro, e majorment que  no sapiam aon degam sacrificar tro que en  
Ex 10,27  nostro Senyor lo cor de Farahó, e  no’ls volch lexar anar. 28 E dix-li  
Ex 10,28  -te de mi. Guarde’t que vuymés  no veges la mia cara, que en aquell die  
Ex 11,6  crit en la terra de Egipte que may  no n’hi hach aytal ne haurà 7 entre los  
Ex 11,7  7 entre los fills de Yrrael, ne  no ledrerà cha, d’hom tro sus a la  
Ex 11,9 dix nostro Senyor a Moysès: –Farahó  no us oyrà, si bé molts senyals se fan en  
Ex 11,10  stades ditas devant Farahó, [*] e  no lexà anar los fills de Yrrael de sa  
Ex 12,4  e cases; 4 e si per ventura  no hy basten aquells de la casa a menjar  
Ex 12,9  alizos ab letugues salvatges. 9 E  no menjareu res cruu ni cuyt en aygüe, mas 
Ex 12,9  los budells menjareu, mas la bocha  no li trenchareu. 10 E no’n romandrà res  
Ex 12,10 mas la bocha no li trenchareu. 10 E  no’n romandrà res tro al matí; e si res  
Ex 12,13  senyal [*], e passaré-us e  no haurà en vosaltres plaga qui us  
Ex 12,15  menjareu lo pa alís; al primer die  no haurà levat en vostres cases, car  
Ex 12,16  VIIèn die serà honrat axí matex; e  no fereu en ells res de obra fora ço que  
Ex 12,19  mes, al vespre. 19 Per VII dies  no serà trobat [*] en vostres casas; qui  
Ex 12,20  de la terra. 20 Res de levat  no menjareu, en vostres statges menjareu  
Ex 12,22  de la porta, e negú de vosaltres  no axirà fora la porta de casa tro al  
Ex 12,23  posts de ella, passarà la porta e  no lexarà lo feridor entrar en vostras  
Ex 12,30  e fou fet gran crit en Egipte, car  no hy havia casa en què no hy hagués mort. 
Ex 12,30 Egipte, car no hy havia casa en què  no hy hagués mort. 31 E apellà Farahó  
Ex 12,38  e d’infants, 38 e altre poble que  no podia hom nombrar, qui’s mesclà ab  
Ex 12,39  pans alizos sots la cendra, car  no’ls podien fer levats, car los  
Ex 12,44  [*] 44 ton servent comprat si  no és circuncís, e si és sircuncís menjar  
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Ex 12,45  -n’ha. 45 »Estrany ni logader  no’n menjarà. 46 »En una case serà  
Ex 12,46  46 »En una case serà menjat, e  no portaràs de las suas carns defora, ne  
Ex 12,48  axí com natural de la terra; e si  no és circuncís, no’n menjarà. 49 »Una  
Ex 12,48  de la terra; e si no és circuncís,  no’n menjarà. 49 »Una lig haurà [*] lo  
Ex 13,3  de aquest loch en mà fort, que  no mengeu vuy pa levat. 4 E †axit† lo mes  
Ex 13,7  6 VII dies [*]. 7 [*] res de levat  no aparrà en tu ne en tots tos térmans. 8  
Ex 13,13  de l’aze rembràs per ovella, e si  no’l rembs, auciuràs-lo tot; e lo  
Ex 13,15 Quant Faraó hach endureÿt son cor e  no’ns volia lexar, ocís nostro Senyor son 
Ex 13,17 cuydave’s que per ventura lo poble  no’s penadís si vaés quantre si batalla e 
Ex 13,22 fos capdell de la lur via. 22 E may  no’ls fallí la columpna de núvol de die,  
Ex 14,5 què volguem que lexàssem Yrrael que  no’ns servís? 6 E pres la sua carreta e  
Ex 14,11  e diguéran a Moysès: –¿Per ventura  no havia vazos en Egipte e per ço nos has  
Ex 14,13  los de Egipte qui ara veheu jamés  no’ls veureu negun temps, 14 car nostro  
Ex 14,20  scura e inluminava la nit axí que  no’s podien acostar los uns als altres  
Ex 14,28  intrats en la mar, que I d’ells  no’n romàs. 29 E los fills de Yrrael  
Ex 15,16 granesa del teu bras. Sían fets que  no’s puguen moura com pedra, tro que  
Ex 15,22  E anaren III dies per loch sol, e  no trobaren aygüe. 23 E vinguéran en  
Ex 15,23  aygüe. 23 E vinguéran en Marach, e  no podien beura las aygües de Marach per  
Ex 15,26  e obeyràs los seus manaments [*],  no amanaré sobre tu la langor que posí en  
Ex 16,4  que’ls asaig si han la mia lig o  no, 5 e al VIèn die cúllan-na al doble  
Ex 16,5  die cúllan-na al doble més que  no solían. 6 E diguéran Moysès e Aron a  
Ex 16,8  car nós, ¿qui som? Ni quantre nós  no és vostre murmurament, mas quantre Déu! 
Ex 16,15  vol dir: «Què és açò?», car ells  no sabían què era. E dix-los Moysès:  
Ex 16,18 de gòmor; e aquell qui més n’havia  no n’havia pus que aquell qui menys n’  
Ex 16,19  -los Moysès: –Negú de vosaltres  no n’stoig al sendemà. 20 E no’l  
Ex 16,20  no n’stoig al sendemà. 20 E  no’l creguéran gens, abans na ajustaren  
Ex 16,24 -ho axí com havia manat Moysès, e  no’s podrí ni hy fou trobat verma. 25 E  
Ex 16,26 dissapte de nostro Senyor, e per ço  no n’hi trobarà hom. 27 E vench lo setèn  
Ex 16,27  alguns del poble per cullir e  no’n trobaren. 28 E dix nostro Senyor a  
Ex 16,28  Senyor a Moysès: –¿Entrò a quant  no volen guardar los meus manaments e la  
Ex 16,29  cascú stiga en sa tenda e negú  no isca de son loch al VIIèn die. 30 [*]  
Ex 17,1  [*] albergaren en Repadín, on  no havia aygüe a beura al poble. 2 E  
Ex 17,7  «¿És nostro Senyor ab nós o  no?» 8 E vench Amalech e combaté’s  
Ex 17,12 part e de l’altre, e las suas mans  no s’abaxaren tro que lo sol se colgà. 13 
Ex 18,18  ab tu. Aquest afer major és que tu  no’l poràs soferir; 19 mas oges mas  
Ex 19,12  entorn e diràs: “Guardau-vos  no pugeu al munt ne toqueu las pertidas de 
Ex 19,13  e qui tocharà lo munt morrà; 13 mà  no’l tocharà, abans serà mort ab pedres o 
Ex 19,13  o ab dart, e sia bístie o home  no viurà.” E quant comenserà a cridar en  
Ex 19,15  –Siau aparellats al terç die, que  no us acosteu a vostres mullers. 16 E era  
Ex 19,21  –Conjura lo poble que per ventura  no vulla passar los térmans per a veura lo 
Ex 19,21  per a veura lo Senyor, e que  no parèscan molts d’ells; 22 e los  
Ex 19,22  Senyor sían santificats per ço que  no’ls fira. 23 E dix Moysès a nostro  
Ex 19,24  ab tu. Als sacerdots e als pobles  no passen los térmans ni pugen a nostro  
Ex 19,24  Senyor, per ço que per ventura  no’ls ocia. 25 E devallà Moysès al poble  
Ex 20,7  e guarden los meus manaments. 7 »E  no pendràs lo nom del teu Déu en va, car  
Ex 20,7  teu Déu en va, car nostro Senyor  no haurà en aquell mercè qui pendrà lo nom 
Ex 20,10 die és dissapte del Senyor Déu teu;  no feràs neguna obre tu ni ton fill ni ta  
Ex 20,14  14 »No hauràs afer ab fembra que  no sia ta muller. 15 »No furtaràs. 16 »No  
Ex 20,17 ni la serventa ni lo bou ni l’aze,  no res que ell haja. 18 E tot lo poble oÿa 
Ex 20,19  Senyor per ço que per ventura  no muyram. 20 E dix Moysès al poble: –No  
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Ex 20,20 que la temor sua fos en vosaltres e  no peccàsseu. 21 E stech lo poble luny, e  
Ex 20,25 t’he. 25 »E si fas altar de pedre,  no’l ma edificharàs de pedres trencades,  
Ex 20,26 meu altar, per ço que la tua legesa  no sia manifestament vista.” 21,Tit  
Ex 21,5  senyor e ma muller e mos infants”,  no n’axirà franch 6 e oferrà’ls son  
Ex 21,8  serà liurada, lexar-la-ha, mas  no haurà poder que la vena a strany poble  
Ex 21,10  ferà las nossas a la massipa e  no li negarà sos vestits ni lo preu de  
Ex 21,11  castadat. 11 Si aquestas III coses  no fa, axirà de grat sens haver. 12 »E qui 
Ex 21,13  auciure, muyra. 13 E aquell qui  no l’haurà aguaytat mas de ventura l’  
Ex 21,18  altre ab pedra o ab puny, e aquell  no morrà mas geurà al lit, 19 si se’n va  
Ex 21,19 ’n va defora ab un bastó i’s leu,  no n’haurà mal lo feridor, emperò que ell 
Ex 21,21  21 e si sobreviu I jorn o II,  no haurà pena, car haver és d’ell. 22 »E  
Ex 21,28  [*], lo bou serà mort ab pedres e  no menig negú de sa carn, mas lo senyor  
Ex 21,28  de sa carn, mas lo senyor del bou  no haurà mal. 29 E si lo bou haurà  
Ex 21,29  ensà, e han amonestat son senyor e  no l’haurà amagat e auciu hom o fembra,  
Ex 21,33 33 E si negú obre sija o cisterna e  no la cobre e hy chau bou o aze, 34 lo  
Ex 21,36  que lo bou fos feridor ab corn e  no’l guarda son senyor, retrà bou per bou 
Ex 22,2  e prenga nafre e mort, lo feridor  no haurà pena; 3 e si ho fa pus que lo sol 
Ex 22,3 sia axit, fa homey, ell morrà. E si  no ha què reta per lo ledronici, serà  
Ex 22,8 ajustar-s’ha a ells e jurerà que  no stès sa mà en cose de son proÿsme, 9 en 
Ex 22,10 afeblit o pres dels enamichs e negú  no ho veu, 11 segrament serà entre ells  
Ex 22,11  11 segrament serà entre ells que  no serà en sa mà la cose de son proÿsme, e 
Ex 22,11  rebrà lo senyor lo segrament e ell  no serà costret que ho reta. 12 E si hom  
Ex 22,14  serà enfeblit o mort que lo senyor  no hy sia, serà costret que ho reta. 15 E  
Ex 22,15  15 E si lo senyor serà present,  no ho restituyrà, majorment si hu havia  
Ex 22,16 negú engana fembra verge qui encara  no sia sposada e dorm ab ella, dar li ha  
Ex 22,17 muller. 17 E si lo pare de la verja  no la hy vol dar, retrà-li lo haver  
Ex 22,18  pendre. 18 »Aquells qui mal feran  no soferràs que visquen. 19 »E qui jaurà  
Ex 22,21  Senyor, morrà. 21 »L’estrany  no’l fareu trist ni’l turmentareu, car  
Ex 22,25  al meu poble pobre qui stà ab tu,  no li contresteràs que li fasses fortsa,  
Ex 22,27 vestir de sa carn de què’s cobre e  no n’ha altre ab què’s dorme; si crida a 
Ex 22,28  mal de Déu ni dels prínceps, ni  no maleyràs ton poble. 29 »No tarderàs tas 
Ex 23,3  pertesques de veritat. 3 A pobre  no hauràs mercè en judici. 4 »Si acorres  
Ex 23,5  vol mal caygut en terra carregat,  no te n’iràs, mas levar-l’has ab ell.  
Ex 23,6  mas levar-l’has ab ell. 6 »E  no t’abaxaràs al judici del pobre. 7 A  
Ex 23,7  del pobre. 7 A falcies fugiràs, e  no auciuràs lo noent ni lo dreturer [*]. 8 
Ex 23,9  dels justs. 9 »E ab palagrí  no seràs trist, car vosaltres sabeu las  
Ex 23,13 13 »Tot ço que us he dit guardau. E  no jurareu per lo nom dels déus stranys ni 
Ex 23,13  per lo nom dels déus stranys ni  no’ls oireu de vostra bocha. 14 »III  
Ex 23,15 del mes [*] quant axís de Egipte. E  no aparràs devant mi buyt. 16 »E la festa  
Ex 23,19  en casa del Senyor Déu teu. »E  no couràs cabrit ab let de sa mare. 20 »Jo 
Ex 23,29  cara de I any per ço que la terra  no sia deserta e las bísties crèschan en  
Ex 23,32 los cessaré devant vosaltres. 32 Tu  no feràs fe ab ells ni ab lurs déus; 33 ni 
Ex 23,33  fe ab ells ni ab lurs déus; 33 ni  no habitaran en la tua terra, que per  
Ex 23,33  en la tua terra, que per ventura  no’t fassen peccar ves mi si tu serviràs  
Ex 24,2 E sol Moysès muntà a Déu, e aquells  no s’hi acostaren ni lo poble no muntà ab 
Ex 24,2  no s’hi acostaren ni lo poble  no muntà ab ell. 3 E adonchs vench Moysès  
Ex 25,15  tostemps als cercles e jamés  no’ls na trauran. 16 [*] 17 »[*] e tendrà 
Ex 27,8 de l’altar per ell a portar; 8 que  no serà gens macís, abans serà tou de  
Ex 28,28  afegida al reonal del sobremuscle  no’s puguen pertir la un de l’altre. 29  
Ex 28,32  parts de las vestiduras, perquè  no’s rompen tantost. 33 E feràs dejús al  
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Ex 28,35 del santuari devant nostro Senyor e  no muyra. 36 »E feràs una launa d’or fort 
Ex 28,43  que aministren lo santuari, e que  no múyran colpables de iniquitats; e  
Ex 29,33  oferrà sia santificada. L’estrany  no’n menjarà, car sants són. 34 E si  
Ex 29,34 al matí, cremar-ho-has ab foch;  no seran menjades car santifichades són.  
Ex 30,12  lurs ànimas a nostro Senyor Déu, e  no haurà plaga en ells com seran comptats. 
Ex 30,15  del poble derà preu. 15 Lo rich  no ajustarà a la meytat del sicle, [*] res 
Ex 30,15  a la meytat del sicle, [*] res  no hy minvarà. 16 E l’haver cullit dels  
Ex 30,21  timiama a nostro Senyor 21 e que  no muyren. Ley perdurable serà a ells e a  
Ex 30,32  generacions, 32 e carn d’home  no serà untada de aquell; segons la sua  
Ex 30,32 de aquell; segons la sua composició  no’n fereu altre, car santificat és e  
Ex 30,33 Aquell †que hom era ara aytal e hom  no’n ferà aytal qui’n ferà serà strany  
Ex 30,37  dels sants. 37 Aytal compusició  no fareu en vostros usos, car sant és a  
Ex 31,14  cart sant és a vosaltres, e qui  no’l guarderà de mort morrà, qui ferà en  
Ex 32,1  ’ns déus qui’ns vage devant, car  no sabem què s’ha sdevengut a Moysès, qui 
Ex 32,12  en fort mà? 12 Prech-te, Senyor,  no sia, per ço que no diguen los de Egipte 
Ex 32,12  -te, Senyor, no sia, per ço que  no diguen los de Egipte que per ço los ne  
Ex 32,14  14 E fou apagat nostro Senyor que  no fes tot lo mal que havia parlat quantre 
Ex 32,23 ’ns déus qui’ns vàjan devant, car  no sabem què s’ha sdevengut a Moysès, qui 
Ex 32,25  car havia’l despullat Aron, car  no sabia la horresa, e havia’l stablit  
Ex 32,32  los perdons aquest peccat. 32 E si  no hu fas, rau-me, Senyor, del teu libre 
Ex 33,3  terra a on corre let e mel, car jo  no pujarè ab tu, que lo poble és de dur  
Ex 33,3  és de dur cap, que per ventura jo  no’l destroýs en la carrera. 4 E oyí lo  
Ex 33,4  paraula molt mala; plorà e negú  no’s vestí del vestir que solia. 5 E dix  
Ex 33,11 servent Josuè, fill de Nuu, infant,  no’s partia de la tenda. 12 E dix Moysès  
Ex 33,12 ·m manes que jo men aquest poble, e  no’m mostres qui trematràs ab mi, e  
Ex 33,15  ’t repòs. 15 E dix Moysès: –Si tu  no’ns vas devant, no’ns tragues de  
Ex 33,15  Moysès: –Si tu no’ns vas devant,  no’ns tragues de aquest loch, 16 car ¿en  
Ex 33,16  hajam trobada gràcia devant tu, si  no vas ab nós per ço que siam glorificats  
Ex 33,20  –No poràs veura la mia cara, car  no la veurà hom vivent. 21 E puxes dix:  
Ex 33,23 mias spatles, mas la mia cara veura  no la poràs. 34,Tit Capítol XXXX 1  
Ex 34,3  ab mi al cap del munt; 3 e negú  no hy puig ab tu ni s’hi acost en tot lo  
Ex 34,3  en tot lo munt, ne ovellas ni bous  no hy pasturen. 4 E tallà Moysès II taulas 
Ex 34,7  [*] e peccats e negú per ci  no és castigat sens colpa, qui rets las  
Ex 34,10  ho veuran, e feré senyals que may  no foren vists sobre la terra ne en  
Ex 34,12  stadans de aquella terra jamés  no faces amistat [*], 13 mas destroex lurs 
Ex 34,15  hòmens de aquellas regions, e negú  no t’apell quant hauran fornichat ab lurs 
Ex 34,16  déus e hauran adorat lurs ymatges,  no ensutzen tos fills. 17 »No feràs déus  
Ex 34,20  de l’aze rembràs ab ovella, e si  no deràs preu per ell, serà ocís. Lo  
Ex 34,20  Lo primer fill de tos rembràs, e  no aparràs buyt devant mi. 21 »VI dies  
Ex 34,24  axemplats los teus térmans negú  no aguaytarà la tua terra, e mentre que tu 
Ex 34,25  lavat la sanch de la mia hòstia;  no romandrà al matí dels sacrificis de la  
Ex 34,28  XXXX dies e XXXX nits, que pa  no menjà ni aygüe no begué, e scriví en  
Ex 34,28 XXXX nits, que pa no menjà ni aygüe  no begué, e scriví en las taulas X  
Ex 34,29  tenia II taulas de testimoni e  no sabia que la sua cara fos cornuda per  
Ex 35,3  obre en aquell die serà ocís. 3 E  no encendreu foch en vostres cases lo die  
Ex 36,5  Moysès: –Més ofer lo poble que ops  no és. 6 E manà Moysès cridar que home ne  
Ex 36,6  que home ne fembre al sentuari  no oferís en la obre. E axí cessaren de  
Ex 38,7  de l’altar; mas aquell altar  no era spes mas cavat de dins [*]. 8 E féu 
Ex 39,19  una saveneta de jacint per ço que  no’s moguéssan, axí com manà Déu a  
Ex 39,40 ab sas cordas [*]; res dels vaxells  no hy fallia que hom manà fer a ministeri  
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Ex 40,33  Déu complí lo tabernacle. 33 E  no podia intrar Moysès dintre per la nuu  
Lv 1,3  e del bestiar, oferrà lo mascle  no anorreat a la porta del tabernacle del  
Lv 1,17  17 E trencharà las suas axellas, e  no las tallarà ab ferro ne pertirà, e  
Lv 3,17  Ne grex ne sanch de tot en tot  no menjareu; lo grex que és entorn del  
Lv 4,2  que lo Senyor ha manat que  no’s fassen ferà qualsevolrà: 3 »E si lo  
Lv 5,1  oyí e hu viu e hy fou concent, si  no ho denunciarà portarà la sua iniquitat. 
Lv 5,7 lo peccat. 7 »E en altre manera, si  no porà oferir bestiar, ofira II tortres o 
Lv 5,8 que li aparega lo coll en guisa que  no sia squinsat, 9 e puxs sia degollat e  
Lv 5,11  e serà perdonat a ell. 11 »E si  no abasta son poder que ofira II tortres o 
Lv 5,11  efí, ço és, I cister, de sèmola, e  no meta en aquella oli, ni encens no n’hi 
Lv 5,11 e no meta en aquella oli, ni encens  no n’hi pos gens, car per peccat és. 12 E 
Lv 5,18  peccat. Lo qual ador per ell, car  no sabent ho féu, e serà perdonat a ell,  
Lv 6,13  lo foch perdurable que null temps  no deu defallir en l’altar. 14 »Aquesta  
Lv 6,17  del tabernacle; 17 e per ço  no hy haurà lavat, car la part [*] aquella 
Lv 6,23  serà consumit de foch, e negú  no menig d’aquell. 24 E parlà nostro  
Lv 6,30  tenda del tabernacle del testimoni  no sia menjat, mas en foch sia cremat.  
Lv 7,15 qual ells menjaran en aquell die, e  no romanga de res alguna cose entrò al  
Lv 7,18  rebujada serà sa ofarena e  no aprofitarà a l’ofirent; e majorment  
Lv 7,19  que tocharà en neguna cose inmunde  no sia menjada, mas sia cremada al foch, e 
Lv 7,23  e de las ovellas e de las cabres  no menjareu; 24 lo sèu de las bèsties  
Lv 7,26  »E de la sanch de tots los animals  no menjareu en menjar, axí d’ocells com  
Lv 8,33  Emperò de la porta del tabernacle  no axireu per VII dies, entrò al die que  
Lv 10,1  Senyor foch strany, lo qual a ells  no era manat. 2 E isqué foch de nostro  
Lv 10,6  d’ell, e dix-los: –Vosaltres  no tondreu vostros caps ni squinsareu  
Lv 10,6  vestidures per ço que per aventura  no muyrau, per ço que sobre tota la  
Lv 10,6  per ço que sobre tota la coŀlecció  no ischa indignació. E los vostros frares  
Lv 10,7  nostro Senyor Déu; 7 mas vosaltres  no axireu fora lo tabernacle; en altre  
Lv 10,9  vi és qui pot embriagar; per què  no’n beuràs tu ni tos fills com intreràs  
Lv 10,10 hajau ciència de triar entre sant e  no sant, e entre sutze e munde, 11 e  
Lv 10,17  fills de Aron, e dix: 17 –Per què  no menjau lo sacrifici fet per peccat en  
Lv 10,18  aquells devant nostro Senyor. 18 E  no és aduyta la sanch d’aquell a la  
Lv 11,4  remuguerà e haurà ungle, mas  no serà fesa, axí com lo camell e d’  
Lv 11,4  axí com lo camell e d’altres,  no menjareu de aquella, e entre las  
Lv 11,5  5 »E lo conill, que remuga e  no ha la ungle fesa, és no nèdeu. 6 »E la  
Lv 11,5  remuga e no ha la ungle fesa, és  no nèdeu. 6 »E la lebra atrecí, [*] no ha  
Lv 11,6 no nèdeu. 6 »E la lebra atrecí, [*]  no ha la ungle fesa. 7 »E lo porch, que ha 
Lv 11,7  »E lo porch, que ha la ungle fesa,  no remuga. 8 »Las carns de aquells no  
Lv 11,8  no remuga. 8 »Las carns de aquells  no menjareu e lurs calabrines mortas no  
Lv 11,8  menjareu e lurs calabrines mortas  no toqueu, car no nèdeas són a vosaltres.  
Lv 11,8  calabrines mortas no toqueu, car  no nèdeas són a vosaltres. 9 »E aquestas  
Lv 11,10  stanys, menjareu. 10 E aquell qui  no haurà ales ni scata, axí en las aygües  
Lv 11,11  a vosaltres; 11 [*] las lurs carns  no mengeu e los lurs morts no toqueu. 12  
Lv 11,11  carns no mengeu e los lurs morts  no toqueu. 12 Aquells qui no han ales ni  
Lv 11,12  morts no toqueu. 12 Aquells qui  no han ales ni scata [*] són sutzes a  
Lv 11,13  »E aquestas són las voletaries que  no deveu menjar, e squivadores són a  
Lv 11,23  que solament hagen IIII peus, si  no aquestas que havem ditas, lunyades sían 
Lv 11,24  de aquellas, serà ensuzat e serà  no nèdeu entrò al vespre. 25 E si serà  
Lv 11,25  levarà los vestiments ceus e serà  no nèdeu entrò al sol post. 26 »Tot animal 
Lv 11,26  26 »Tot animal que hage ungle mas  no serà depertida ne no remuguerà, serà  
Lv 11,26 hage ungle mas no serà depertida ne  no remuguerà, serà inmunde, e qui tocharà  
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Lv 11,28  levarà la sua vestimenta e serà  no nèdeu entrò al vespre, car totas  
Lv 11,31  e cocodilus; 31 tots aquests són  no nèdeus, e qui tocarà lo mort d’aquells 
Lv 11,31  qui tocarà lo mort d’aquells serà  no nèdeu entrò al vespre. 32 »E qui caurà  
Lv 11,34 serà gitada aygüe demunt ells seran  no nèdeus, e tota cose que beureu gequida  
Lv 11,35  de III peus, sia destrovit e seran  no nèdeus. 36 E las fonts e las sisternes  
Lv 11,37 chaurà sobre cascuna de la samensa,  no serà ensutzada aquella. 38 E si a’lgú  
Lv 11,41 terra sia abominable a vosaltres, e  no hu menjareu en menjar. 42 E qualquequal 
Lv 11,42  sobre lo pits e ha molts peus [*],  no’n menges, car abominable és. 43 No  
Lv 11,43  menyspresar las vostres ànimas ni  no toqueu neguna cose de aquellas per ço  
Lv 11,43  neguna cose de aquellas per ço que  no siau inmundes, 44 car jo sóm lo Senyor  
Lv 11,47  las diferències del mon e lo  no mon, e que sapiau què deveu menjar e  
Lv 12,2  sament, si infanterà mascle serà  no nèdea per VII dies, entorn los dies del 
Lv 12,4  sua purifichació per XXXIII [*], e  no toch en neguna cose santa, ni no entre  
Lv 12,4  e no toch en neguna cose santa, ni  no entre en lo santuari entrò que sían  
Lv 12,5  5 »E si infanterà fembra, serà  no nèdea per II setmanas, entorn lo  
Lv 12,8  de mascle e fembre. 8 E si  no haurà poder que puga oferir anyell,  
Lv 13,4  la plaga en la conna e la carn  no serà ensathada e la color dels pèls no  
Lv 13,4 serà ensathada e la color dels pèls  no serà mudade, prenga lo sacerdot aquell  
Lv 13,5  VIIè, e si veurà que la lebrozia  no serà crescuda ne mudade, tengue’l  
Lv 13,6  e si serà scuraÿda la lebrozia e  no crexerà en brotant, munderà a ell, car  
Lv 13,11  condempnarà aquell lo sacerdot, e  no enclourà aquell, car inmunde és ell. 12 
Lv 13,15  inmunde e serà comptat entre los  no nèdeus, car com la lebrozia se scampa  
Lv 13,15  car com la lebrozia se scampa  no nèdea és. 16 E si altre vegade tornerà  
Lv 13,21  21 E si veurà lo prevere que  no haurà en ella cabell blanch, e ella no  
Lv 13,21 haurà en ella cabell blanch, e ella  no serà pus pregona del cuyre e serà  
Lv 13,23  jutjar aquell per lebrós, 23 e si  no’s mourà, ulcus és la cicatrix, e l’  
Lv 13,26  lebrozia 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 pregont que lo cuyro ne la  
Lv 13,28  28 e si starà blancha en son loch,  no asats clara, de cremament és, e per  
Lv 13,32 die VIIè jutge-lo, e si veurà que  no sia sclatada e los cabells seran en lur 
Lv 13,34  que la plaga stiga en son loch ni  no serà pus pregona que la carn romanent,  
Lv 13,39  en color sotsscura, sàpia que  no és lebrozia mas màcula de color blancha 
Lv 13,46  46 per tostemps, car labrós és e  no nèdeu; e aquest habitarà tot sol fora  
Lv 13,53  de foch. 53 E si veurà que ella  no serà sclatada, 54 man hom que sían  
Lv 13,54  54 man hom que sían levades, e si  no’n pot anar, lebrozia és, e tenga  
Lv 13,55 55 E com veurà la faç de aquell que  no serà mudade ne reversade ne lebrozia  
Lv 13,55  lebrozia sclatade, és munde, e si  no és axí, és inmunde, e la sua vestimenta 
Lv 13,58  la lebrozia, sia cremada, 58 e si  no hy aparrà la lebrozia, [*] serà munde.  
Lv 14,21  e mundat. 21 »E si serà pobre e  no porà haver ço que dit és, haja I anyell 
Lv 14,32 »Açò és lo sacrifici del lebrós que  no pot haver totas coses en son  
Lv 14,36  serà en aquella, per ço que tota  no sia feta inmunde de la cose que en la  
Lv 15,2  que soferà flux de sperma serà  no nèdeu. 3 E lavors sia jutjat aquest  
Lv 15,5  e ell, levat ab aygüe, serà  no nèdeu entrò al vespre. 6 E si siurà là  
Lv 15,6  suas vestidures, e ell [*], serà  no nèdeu entrò al vespre. 7 E qui tocharà  
Lv 15,10  e ell, levat en aygüe, serà  no nèdeu entrò al vespre. 11 E tot home  
Lv 15,11  e levats ab aygüe, seran  no nèdeus entrò al vespre. 12 E vaxell de  
Lv 15,18 jagut levar-s’ha ab aygüe e serà  no nèdea entrò al vespre. 19 »E fembra que 
Lv 15,20  20 E tothom qui tocharà a ella sia  no nèdeu entrò al vespre; 21 e lo loch on  
Lv 15,22  e ell, levat ab aygüe, serà  no nèdeu entrò al vespre. 23 E tot vaxell  
Lv 15,24 en temps de la sanch mestrual, serà  no nèdeu per VII dies, e en tots los lochs 



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

614 
 

Lv 15,25  molts dies soferrà flux de sanch,  no en lo temps de las mèstruas, mas aprés  
Lv 15,25  mèstruas, mas aprés lo temps, serà  no nèdea quax axí com en lo temps de les  
Lv 15,31  que’s guarden de legesa e que  no muyren en lurs letgesas com ensutzeran  
Lv 16,2  e dix: –Parla a Aron ton frare que  no intre null temps en lo santuari qui és  
Lv 16,2  que cobre l’archa per ço que  no muyre, car jo aparexeré sobre la  
Lv 16,13  és sobre lo testament per ço que  no muyre. 14 E prenga de la sanch del toro 
Lv 16,17  d’aquells. 17 Negun hom  no sia en lo tabernacle com lo bisbe  
Lv 16,29  afligireu vostres ànimas, e negú  no fasse obres, axí lo nediu com lo strany 
Lv 17,4  albergade o fore la albergade, 4 e  no l’oferrà a la porta del tabernacle per 
Lv 17,7  al Senyor. 7 E d’equí avant  no degollen negunes presentalles de totas  
Lv 17,9  oferrà holocaust o sacrifici 9 e  no hu aporterà a la porta del tabernacle  
Lv 17,12  d’Irrael: Tota ànima de vosaltres  no mengerà sanch, ni encara los stranys  
Lv 17,14 Irrael: La sanch de universes carns  no menjareu, car la ànima de tota carn és  
Lv 17,16  orde los ferà mundes, 16 car si  no leverà la sua vestimenta e lo cos, ell  
Lv 18,3 la qual jo dech amanar a vosaltres,  no fassau, ni en lurs costums no aneu. 4  
Lv 18,3  no fassau, ni en lurs costums  no aneu. 4 Feu los meus judicis e servau  
Lv 18,6  Yo sóm lo Senyor Déu. 6 »Negun hom  no s’acost a la sanch de son proÿsme per  
Lv 18,7  letgesa de ton pare e de ta mare  no descobriràs, car te mare és [*]. 8 »Ne  
Lv 18,10  engendrade en casa o defora. 10 »E  no revalaràs la vergonya de la filla de  
Lv 18,11 que engendrà ton pare e és sor tua,  no descobriràs. 12 »La vergonya de la sor  
Lv 18,13  la vergonya de la sor de ta mare  no revalaràs, per ço car és carn de ta  
Lv 18,14  mare. 14 »La vergonya de ton oncle  no revalaràs ni no t’acostaràs a sa  
Lv 18,14  de ton oncle no revalaràs ni  no t’acostaràs a sa muller, car a tu se  
Lv 18,15 nora, car muller és de ton fill, ne  no descobriràs la sua vergonya. 16 »No  
Lv 18,17  de la muller tua e de la sua filla  no descobriràs, de las fillas ni dels  
Lv 18,17 las fillas ni dels fills de aquella  no prengues per ço que revelas la lur  
Lv 18,17 carn són de aquells, e aytal com és  no casta. 18 »La sor de ta muller no hu  
Lv 18,18  no casta. 18 »La sor de ta muller  no hu prengues en vergonya, ni no revelas  
Lv 18,18  no hu prengues en vergonya, ni  no revelas la sua vergonya mentre viurà.  
Lv 18,19  que haurà de ses mèstrues [*],  no revaleràs la sua letgesa. 20 »Ne no  
Lv 18,20 no revaleràs la sua letgesa. 20 »Ne  no fornicharàs ab la muller de ton  
Lv 18,20  proÿsme, per ço que la tua sament  no sia ensutzade per mesclament de la tua  
Lv 18,21  a la ýdola de Moloch, per ço que  no ensutzes lo nom del Senyor Déu teu. Jo  
Lv 18,22  teu. Jo sóm Senyor. 22 »Ab mascle  no useràs a manera de fembra, car gran  
Lv 18,23  car gran abominació és. 23 E  no jauràs ab neguna bístie ni t’  
Lv 18,23 t’ensutzeràs ab ella; ni la fembra  no s’acost a bístie ne’s mescla ab ella, 
Lv 18,26  los meus furs e mos juýs, e  no fassau neguna de aquestas abominacions  
Lv 18,28  vos guardau que semblantment  no us rasa o us git si feu semblants  
Lv 18,30  30 »Guardau los meus manaments e  no fassau ço que féran aquells qui fóran  
Lv 18,30  qui fóran abans de vosaltres, ni  no siau ensutzats en ells, car jo sóm lo  
Lv 19,9  messes ne segaràs la tua terra,  no tondràs, ço és, no segaràs entrò al sòl 
Lv 19,9  la tua terra, no tondràs, ço és,  no segaràs entrò al sòl de la superfícia  
Lv 19,9  la terra, ne las spigues romanents  no culliràs per ço que’n cúllan los  
Lv 19,10  los pobres, 10 ni en la vinya tua  no axengloneràs ni ajustaràs lo gra que  
Lv 19,13  feràs calúmpnia a ton proÿsme ni  no opremes a ell per fortse. No romendrà  
Lv 19,15  ne enich. No jutges iniquement ne  no menyspreseràs la persona del pobre ni  
Lv 19,16  justament jutge ton proÿsme. 16 E  no sias malmesclador en ton poble, ne sias 
Lv 19,17 castigueràs publichament per ço que  no hages sobre ell peccat. 18 No’t vullas 
Lv 19,18  peccat. 18 No’t vullas venjar ne  no sias remembrant de la injúria de ton  
Lv 19,19 tua ab altre linatge de bísties, ni  no sembreràs ton camp de diverses saments, 
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Lv 19,20  jatcia ço que sia noble emperò  no remuda per preu, ne no li serà donada  
Lv 19,20 noble emperò no remuda per preu, ne  no li serà donada libertat, e seran  
Lv 19,20  e seran abdosos †ajustats†;  no deven morir, †si bé† no serà francha,  
Lv 19,20 †ajustats†; no deven morir, †si bé†  no serà francha, 21 mas per la sua colpa  
Lv 19,23  poms que seran germinats e seran  no nèdeus a vosaltres e no menjareu de  
Lv 19,23  e seran no nèdeus a vosaltres e  no menjareu de aquells. 24 Entrò al quart  
Lv 19,26  òyhirs ne observareu sompnis,  no sortajarets, 27 ni raurets vostre cap  
Lv 19,28  vostra barba, 28 e sobre lo mort  no tallareu la vostra carn ni no fareu a  
Lv 19,28  mort no tallareu la vostra carn ni  no fareu a vosaltres algunes figures [*].  
Lv 19,29  al bordell, per tal que la terra  no sia sutze e no sia complida de son  
Lv 19,29 per tal que la terra no sia sutze e  no sia complida de son peccat. 30 »Guardau 
Lv 19,31 »No declineu a imatges e ab ariolis  no requirats, per ço que no siau ensutzats 
Lv 19,31 ab ariolis no requirats, per ço que  no siau ensutzats per aquells. Jo sóm lo  
Lv 20,4  donat de la sua sament a Moloch e  no volran a ell ociure, 5 jo posaré la mia 
Lv 20,14 fa gran letgesa; sían tots cremats;  no romanga aytal letgesa enmig de  
Lv 20,19  abdosos enmig de lur poble. 19 »E  no descobriràs las vergonyas de la germana 
Lv 20,21  pendrà la muller de son frare cose  no degude fa e descobre la vergonya de son 
Lv 20,22  meus juýs e feu aquells per ço que  no us avorrescha la terra en què deveu  
Lv 20,25  a vosaltres bístie nèdea de  no nèdea, e ocell nèdeu del no nèdeu, per  
Lv 20,25  de no nèdea, e ocell nèdeu del  no nèdeu, per ço que no ensutzeu las  
Lv 20,25  nèdeu del no nèdeu, per ço que  no ensutzeu las vostres ànimas en ovella  
Lv 20,25  he amostrades a vosaltres que són  no nèdeas. 26 »E sereu sants a mi, car jo  
Lv 21,1  Aron e digues a ells: »Lo sacerdot  no sia ensutzat en los morts de sos  
Lv 21,3  e filla e frare 3 e sor verge que  no és acostada a marit; 4 mas en príncep  
Lv 21,4  4 mas en príncep de son poble  no serà ensutzat. 5 No’s raguen lo cap ni 
Lv 21,5 lo cap ni la barba ni en lurs carns  no fassen tallements, 6 car sants seran a  
Lv 21,6  6 car sants seran a lur Déu e  no ensutzen lo nom d’ell, e lo perfum del 
Lv 21,10  e vestirà las santas vestidures,  no descobre lo ceu cap ne no squins las  
Lv 21,10  no descobre lo ceu cap ne  no squins las suas vestidures, 11 e a  
Lv 21,11  suas vestidures, 11 e a negun mort  no intre de tot en tot; emperò sobre son  
Lv 21,11  sobre son pare e sobre sa mare  no serà ensutzat. 12 Ne no ischa [*] del  
Lv 21,12  sa mare no serà ensutzat. 12 Ne  no ischa [*] del Senyor, car l’oli de la  
Lv 21,14  e la rebujada e la vil e la putana  no prenga, mas la poncella de son poble.  
Lv 21,17  per companyes qui haurà màcula,  no ofira los pans al ceu Déu, 18 ni no s’ 
Lv 21,18 no ofira los pans al ceu Déu, 18 ni  no s’acost al ceu ministeri si serà sech  
Lv 21,23 que són oferts en lo santuari. 23 E  no intrerà ultre lo vel del santuari ne no 
Lv 21,23  ultre lo vel del santuari ne  no s’acost a l’altar, per ço car màcula  
Lv 21,23  a l’altar, per ço car màcula ha e  no deu menyspresar lo meu santuari. Jo sóm 
Lv 22,2  dels fills d’Irrael per ço que  no menyspreu lo nom de la mia  
Lv 22,4 e haurà flux de sperma involuntari,  no mengerà de aquellas coses que són  
Lv 22,6  quals és sutze tochament, 6 serà  no nèdeu entrò al vespre e no menjarà de  
Lv 22,6  6 serà no nèdeu entrò al vespre e  no menjarà de aquellas coses que són  
Lv 22,8  per si ni presa per altre bístie  no menjareu, per ço que no siau ensutzats  
Lv 22,8  bístie no menjareu, per ço que  no siau ensutzats en aquellas. Jo sóm lo  
Lv 22,9  los meus manaments per ço que  no siau sotmesos a peccat e que no muyrau  
Lv 22,9 que no siau sotmesos a peccat e que  no muyrau en lo santuari com haureu  
Lv 22,10  a ells. 10 »Negun hom strany  no menjarà de las coses santifichades, car 
Lv 22,10 és dels preveres; [*] ni lo logater  no menjarà de aquellas; 11 mas si lo  
Lv 22,12  dada per muller a algú del poble,  no menjarà de aquellas coses que seran  
Lv 22,13  de son pare. Negun hom strany  no ha poder de menjar aquells. 14 »E qui  
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Lv 22,16  Senyor, 16 per ço que per ventura  no sostenguen iniquitat per la lur colpa  
Lv 22,20  cabres; 20 e si haurà màcula,  no l’oferrets, car no és acceptable. 21  
Lv 22,20  haurà màcula, no l’oferrets, car  no és acceptable. 21 »Home qui oferrà  
Lv 22,21  que sia acceptable. Nenguna màcula  no serà en aquell, 22 axí com sech o  
Lv 22,22  No oferràs aquell al Senyor, ne  no fassau perfum de aquell a nostro Senyor 
Lv 22,23  e la coha, mas a pagar los vots  no podeu fer. 24 Ab negun animal contret,  
Lv 22,24  aronsat o sech o menys de genetius  no ofirau al Senyor, ni en la terra vostra 
Lv 22,24  la terra vostra açò de tot en tot  no fassau. 25 De la mà de l’strany no  
Lv 22,25 no fassau. 25 De la mà de l’strany  no ofirau pa al Senyor Déu vostro, o  
Lv 22,25  volran donar que sia corrompuda o  no nèdea no prengau aquella. 26 E parlà  
Lv 22,25 donar que sia corrompuda o no nèdea  no prengau aquella. 26 E parlà nostro  
Lv 22,28 oferir al Senyor. 28 E bou e ovella  no degollareu en un die ab lurs fills. »29 
Lv 22,30  aquell matex die menjareu aquell e  no’n romandrà gens entrò al matí e’n l’ 
Lv 23,3  e serà apellat sant. Neguna obre  no fareu en aquell die. Dissapte [*] és en 
Lv 23,7  vosaltres sant; neguna obre servil  no fareu en aquell, 8 mas ofarreu en foch  
Lv 23,8  colt e sant, e neguna obra servil  no serà feta en ell. Capítol XXIII 9 E  
Lv 23,14  14 »E pa e granyons ni farines  no menjareu entrò solament aquell die que  
Lv 23,21  santa; neguna obre servil  no fareu en aquell. Açò és fur perdurable  
Lv 23,22  que haureu segades vostres messes,  no segareu entrò al sòl, ne no cullireu  
Lv 23,22 messes, no segareu entrò al sòl, ne  no cullireu las spigues que romandran, mas 
Lv 23,25 apellat sant. 25 Neguna obre servil  no fareu en aquell, e oferreu holocausts  
Lv 23,28  al Senyor. 28 Neguna obre  no fareu en lo temps de aquest die, car  
Lv 23,29  Déu vostro. 29 Tota ànima que  no serà aflegida en aquell die serà perida 
Lv 23,31  tallat de son poble. 31 Donchs,  no fassau neguna obre en aquell die, e açò 
Lv 23,35  apellat festivitat e santedat, e  no fareu neguna obre servil en aquell. 36  
Lv 23,36  e açò serà a vosaltres en fur, e  no fareu neguna obre servil en aquell. 37  
Lv 25,5  4 e lo VIIèn any [*]; 5 [*]  no sechs, ne los reÿms de las tuas  
Lv 25,5  ne los reÿms de las tuas promícias  no cullas quax a manera de venemar, car  
Lv 25,11  e any jubileu. E lo Lèn any  no sembrareu ni segareu, car de grat  
Lv 25,11  de grat germeneran los camps, ne  no cullau las promíssias de la venema, 12  
Lv 25,14  tos ciutadans o compreràs d’ell,  no costrengues ton frare, mas segons lo  
Lv 25,17  venan a tu. 17 Negun de vosaltres  no aflegescha a l’altre, mas cascú de  
Lv 25,20  “Què menjarem en l’any VIIè, si  no sembram ni cullim nostres fruyts?”, 21  
Lv 25,23  lo vell. 23 »Emperò la terra  no vendreu null temps, car mia és, car  
Lv 25,26  ço que aquell vendrà; 26 e si  no havia proÿsme e porà trobar aquell  
Lv 25,28  lavor en sa possació. 28 E si  no serà trobat en la mà de aquell perquè  
Lv 25,30 -la com sia complit I any. 30 E si  no la haurà remuda dins l’any entrega, lo 
Lv 25,30  d’ell vendran per tostemps, e  no la porà rembre nelex en l’any jubileu. 
Lv 25,31  31 E si la casa serà en vila que  no haja murs, e per dret de camp la  
Lv 25,31  dret de camp la vendrà; si abans  no serà remuda, en l’any jubileu  
Lv 25,33  temps las poden rembre. 33 E si  no las han remudes, a l’any jubileu  
Lv 25,34  cose sots los pobles d’aquells  no’s vènan, car possació perdurable és.  
Lv 25,36  strany o palegrí e viurà ab tu, 36  no prengues usura d’ell tu, ni més que no 
Lv 25,36  usura d’ell tu, ni més que  no li donist. Tem lo Senyor Déu teu per ço 
Lv 25,37  ne la sobreabundància dels fruyts  no ratendràs. 38 Jo sóm lo Senyor Déu  
Lv 25,39 e per açò ell vendrà si matex a tu,  no l’opremes axí com a catiu, 40 mas axí  
Lv 25,42 treguí a ells de terra de Egipte. E  no vendràs aquells sots condició de  
Lv 25,43  sots condició de servents, 43 ni  no aflegiràs aquells per poder, mas tem lo 
Lv 25,46 frares vostres dels fills d’Irrael  no opremau per vostre poder ne ab duresa.  
Lv 25,49  o cosín germà. E si per ventura  no’s pot rembre, 50 sían comptats los  
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Lv 25,51  de logater; 51 e si son loguer  no basta, ans n’ha a servir enchara,  
Lv 25,52  costà. 52 E si ha servit més que  no costà, sían comptats los anys que haurà 
Lv 25,53  los anys, guarde’t que devant tu  no sia aflegit fortsadement ni massa. 54 E 
Lv 25,54  ni massa. 54 E si per açò  no’s porà rembre, en l’any jubileu axirà 
Lv 26,1  ni entretallaments, ni vadells  no dressareu, ni sia levada entre  
Lv 26,6  daré pau a vosaltres, e dormireu e  no serà qui us despert, e levaré de la  
Lv 26,6  vostre malas bísties e coltell  no passarà los vostros térmens. 7 E  
Lv 26,11  tabernacle enmig de vosaltres, e  no avorrirà a vosaltres la mia ànima, 12 e 
Lv 26,13  de la terra de Egipte per ço que  no servísseu a ells, e qui trenquí las  
Lv 26,14  14 »Per la qual cose, si vosaltres  no oyreu ni no fareu tots los meus  
Lv 26,14 qual cose, si vosaltres no oyreu ni  no fareu tots los meus manaments, 15 ni si 
Lv 26,15  ne los meus juýs avorrireu e que  no fassau ço que per mi és ordonat, e que  
Lv 26,17  que us han oy, e fogireu e negú  no us perceguirà. 18 »E si per açò no  
Lv 26,18  no us perceguirà. 18 »E si per açò  no obeyreu a mi, en vostros castigaments  
Lv 26,20  e la terra d’aram, 20 e tornerà a  no-res vostra fortsa. E vostre terra no  
Lv 26,20 -res vostra fortsa. E vostre terra  no derà son blat ni los arbres lur fruyt.  
Lv 26,21  21 »E si anau ab mi en duresa ni  no voleu oyr a mi, jo anediré sobre  
Lv 26,23  las vias vostres. 23 »E si axí  no volreu rebre diciplina mas ireu ab mi  
Lv 26,26  retran aquells a pes, e menjareu e  no us sadollareu. 27 »E si per açò no m’  
Lv 26,27  no us sadollareu. 27 »E si per açò  no m’oyreu ans ireu contre mi, 28 jo iré  
Lv 26,31  desert lo vostro santuari axí que  no rabré d’equí avant la odor de suavesa, 
Lv 26,35  de la sua solitut per ço com  no reposàveu en vostros dissaptes com  
Lv 26,36  éreu encalsats ab glavi, e cauran  no siguent ells negú. 37 E correran cascú  
Lv 26,37 fugien a batalla. Negú de vosaltres  no goserà aturar devant son enamich, 38 e  
Lv 26,41  que hage vergonya la pensa d’ells  no circonciza. »E lavors adoreran per la  
Lv 26,44 açò, com seran en terra stranya, jo  no’ls gitaré de tot en tot ni no’ls  
Lv 26,44  jo no’ls gitaré de tot en tot ni  no’ls menyspresaré axí que de tot sían  
Lv 27,8  fembra, X. 8 E si seran pobres que  no puguen star a la dita stimació, staran  
Lv 27,10 sacrifichade, lo vot serà sant 10 e  no ho porà mudar, ço és a saber, bo per  
Lv 27,11  Senyor. 11 Negun animal inmunde  no’s pot degollar a Déu. E si algú fa vot 
Lv 27,20  moneda, e posseyr-l’ha; 20 e si  no’l volrà rembre, mas que serà a algun  
Lv 27,20  a algun altre venut, d’equí avant  no’l porà rembre 21 com vendran los dies  
Lv 27,22 sacerdots. 22 »Si camp és comprat e  no de las pocessions mayors, e serà  
Lv 27,26  que pertanyen al Senyor Déu negú  no’ls pot santifichar ni prometre, sia  
Lv 27,27  la quinta part del preu. E si  no’l vol rembre, vene’l a altre per  
Lv 27,28  sia home o animal o camp,  no’s deu vendre ni’s pot rembre. E  
Lv 27,29  que serà oferta per home,  no sia remut; e si ho és, sia mort per  
Lv 27,33  serà santifichat al Senyor Déu e  no’s deu rembre. 34 Aquests són los  
Ex 3,5 ell dix: –Ací çó. 5 E ell dix-li:  –No t’hich acostas. Leva’t lo calsat de  
Ex 4,1  Capítol quint 1 Respòs Moysès:  –No’m creuran ni oyran la mia veu, mas  
Ex 4,1  ni oyran la mia veu, mas diran:  “No t’és aparegut Déu.” 2 E dix-li  
Ex 4,11  ni lo sort oent, ni lo sech veent?  No sóm jo? 12 Vé, donques, e jo seré ab tu 
Ex 5,2  que oja ta veu, que lex Yrrael?  No conech nostro Senyor, ni no lexaré  
Ex 5,19 Irrael [*], oÿren que hom los deya:  “No us minvarà hom res de las teulas  
Ex 6,30  E dix Moysès devant nostro Senyor:  –No sé parlar [*]. 7,Tit Capítol VIIIIº 1  
Ex 8,26  en aquesta terra. 26 E dix Moysès:  –No’s pot fer axí; las horrezas dels  
Ex 10,7  que sacrifiquen al Senyor Déu lur.  ¿No veus que parex Egipte? 8 E apellaren  
Ex 10,10  Déu nostre. 10 E respòs Farahó:  –No sia axí, car si lex a vosaltres e a  
Ex 10,11  és dupte que mal no’s penseu. 11  No’s ferà axí, mas anau-hi los hòmens e 
Ex 10,29  Moysès: –Axí sia com has parlat.  No veuré de vuymés la tua cara. 11,Tit  
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Ex 12,43  –Aquesta és la religió de Pascha:  »No’n menjarà [*] 44 ton servent comprat  
Ex 14,12  que’ns traguessas de Egipte? 12  ¿No és aquesta la paraula que parlàvem a  
Ex 14,13  aquest loch. 13 E dix Moysès [*]:  –No us vullau tembre, i stau e vejau las  
Ex 16,25  car dissapte és de nostro Senyor.  No’n trobarà hom vuy al camp. 26 VI dies  
Ex 18,17  e las suas ligs. 17 E ell respòs:  –No fas bona cose. 18 De foll treball  
Ex 19,23  23 E dix Moysès a nostro Senyor:  –No porà pujar lo poble al munt de Sinaý,  
Ex 20,3  Egipte, de la casa de servitut. 3  »No hauràs déus stranys devant mi. 4 »No  
Ex 20,4  hauràs déus stranys devant mi. 4  »No faces ymatge en tota semblansa qui és  
Ex 20,13 terra que nostro Senyor ta derà. 13  »No auciuràs. 14 »No hauràs afer ab fembra 
Ex 20,14 Senyor ta derà. 13 »No auciuràs. 14  »No hauràs afer ab fembra que no sia ta  
Ex 20,15  ab fembra que no sia ta muller. 15  »No furtaràs. 16 »No parlaràs quantre ton  
Ex 20,16  sia ta muller. 15 »No furtaràs. 16  »No parlaràs quantre ton proÿsme res qui  
Ex 20,17  res qui sia falç testimoni. 17  »No cobejaràs la case de ton proÿsme [*],  
Ex 20,19  –Parla tu a nós, e oyr-t’hem.  No’ns parla nostro Senyor per ço que per  
Ex 20,20  muyram. 20 E dix Moysès al poble:  –No us vullau tembre; Déu vench per ço que 
Ex 20,23  que Déu del cel vos ha parlat. 23  No fareu devant Déu altar de argent ni déu 
Ex 20,26 cultell sobre ell serà enorreat. 26  »No pugeràs per graus al meu altar, per ço 
Ex 22,22  fos stranys en terra de Egipte. 22  »No noureu a vídua ni a pobill; 23 si’ls  
Ex 22,28  si crida a mi, oyr-l’he [*]. 28  »No diràs mal de Déu ni dels prínceps, ni  
Ex 22,29  ni no maleyràs ton poble. 29  »No tarderàs tas ofertas, los delmes de  
Ex 22,31  retràs. 31 »Hòmens sants ma sareu.  No menjareu carn qui bèsties hagen  
Ex 23,1  als cans. 23,Tit Capítol XXVIII 1  »No rebràs veu de monsónega ni untaràs la  
Ex 23,2  fals testimoni per lo peccador. 2  No seguiràs companya a fer mal, ne en juý  
Ex 23,8  lo noent ni lo dreturer [*]. 8  No pendràs dons, que los savis obseguen e  
Ex 23,18 tot mascle devant lo Senyor Déu. 18  »No sacrificaràs de sobre levat sanch de  
Ex 23,24 lo gebuzeu; jo destroyré per tu. 24  No adoreràs los lurs déus ni los colràs,  
Ex 23,26  malaltia de tu 26 e de ta terra.  No serà malaltia ni gemagament; jo  
Ex 30,9  Senyor en vostres generacions. 9  No ofarreu sobre ell timiama d’altre  
Ex 32,18 en las albergades. 18 E ell respòs:  –No és crit de hòmens qui amonéstan  
Ex 32,22  peccat ten gran? 22 E ell respòs:  –No s’enfellonescha lo meu senyor, car tu 
Ex 33,20  qui’m plaurà. 20 E puxs dix:  –No poràs veura la mia cara, car no la  
Ex 34,14  lurs ymatges e lurs ýdolas. 14  »No vullas adorar déus stranys. Nostro  
Ex 34,15  nom és gelós, Déu és envejós. 15  No fasses amistat ni covinensa ab los  
Ex 34,17  ymatges, no ensutzen tos fills. 17  »No feràs déus fuzos en foch. 18  
Ex 34,26  a la casa de Senyor Déu teu.  »No couràs cabrit ab let de sa mare. 27 E  
Lv 11,43 no’n menges, car abominable és. 43  No vullau menyspresar las vostres ànimas  
Lv 11,44  Siau sants, car jo sóm sant.  No ensutzeu las vostres ànimas en totas  
Lv 18,3  ells: »Jo sóm Senyor Déu vostro. 3  No fassau segons la costuma de la terra de 
Lv 18,9  car vergonya de ton pare és. 9  »No revallaràs la vergonya de ta sor, de  
Lv 18,15  a tu se conjuny en parentesch. 15  »No descobriràs la vergonya de ta nora,  
Lv 18,16  no descobriràs la sua vergonya. 16  »No descobriràs la vergonya de la muller  
Lv 18,21 per mesclament de la tua sament. 21  »No deràs de la tua sament [*] concegrada  
Lv 18,24  ella, car molt és gran letgesa. 24  »No us ensutzeu en totas aquestas coses en 
Lv 19,4  car jo sóm lo Senyor Déu vostro. 4  »No us convertiau a ýdola ne us fassau  
Lv 19,11  Jo sóm lo Senyor Déu vostro. 11  »No feràs furt. No mentiràs a negú. No  
Lv 19,11  Déu vostro. 11 »No feràs furt.  No mentiràs a negú. No engans ton proÿsme, 
Lv 19,11 »No feràs furt. No mentiràs a negú.  No engans ton proÿsme, 12 ne perjureràs en 
Lv 19,13  del teu Déu, car jo sóm Senyor. 13  »No feràs calúmpnia a ton proÿsme ni no  
Lv 19,13  ni no opremes a ell per fortse.  No romendrà ab tu la obre de ton logater  
Lv 19,14  de ton logater entrò al matí. 14  No maleyràs lo sort ni poseràs devant lo  
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Lv 19,15  ton Déu, car jo sóm Senyor. 15  »No fasses ço que és malvat ne enich. No  
Lv 19,15  fasses ço que és malvat ne enich.  No jutges iniquement ne no menyspreseràs  
Lv 19,17  ton proÿsme, car jo sóm Senyor. 17  »No hauràs en oy ton frare en ton cor, ans 
Lv 19,18  que no hages sobre ell peccat. 18  No’t vullas venjar ne no sias remembrant  
Lv 19,19  Senyor. 19 »Guarde las mias leys.  No fasses ajustar carnalment la bístie tua 
Lv 19,26  Jo sóm lo Senyor Déu vostro. 26  »No menjareu carn ab sanch. No guardereu  
Lv 19,26  26 »No menjareu carn ab sanch.  No guardereu òyhirs ne observareu sompnis, 
Lv 19,29  figures [*]. Jo sóm Senyor. 29  »No metràs ta filla al bordell, per tal  
Lv 19,31  Jo sóm lo Senyor Déu vostro. 31  »No declineu a imatges e ab ariolis no  
Lv 19,35  Jo sóm lo Senyor Déu vostro. 35  »No fassau falcia en juý, ne en pes [*].  
Lv 20,23  en què deveu intrar e habitar. 23  No vullau anar en los furs de las nacions  
Lv 21,5  de son poble no serà ensutzat. 5  No’s raguen lo cap ni la barba ni en lurs 
Lv 21,7  e per amor d’assò seran sants. 7  »No prenguen per muller fembra vil ni  
Lv 21,15  mas la poncella de son poble. 15  No mescla la sament de son linatge ab  
Lv 22,15 -ho al sacerdot en lo santuari. 15  »No menyspreseran las coses santifichades  
Lv 22,22  o scàbia o serpiyen o impetigen.  No oferràs aquell al Senyor, ne no fassau  
Lv 22,32  Jo sóm lo Senyor Déu. 31 »[*] 32  No ensutzeu lo meu nom sant, per ço que jo 
Lv 25,37  que puga viura ton frare ab tu. 37  No deràs la tua moneda ab usura a ell, ne  
Lv 26,1  1 »Jo sóm lo Senyor Déu vostro.  No fessau a vosaltres ýdolas ni  
Lv 27,33  santifichades a nostro Senyor. 33  No tries ni bo ni mal, ne serà cambiat per 
Lv 19,20 que sia serventa, jatcia ço que sia  noble emperò no remuda per preu, ne no li  
Ex 18,25  ell havia manat, 25 e trià hòmens  nobles de tot Yrrael, e stablí’ls  
Lv 6,12  sobre la ara de l’altar, lo qual  nodrescha lo sacerdot matent en ell lenya  
Ex 2,9  de Farahó: –Prin aquest infant e  nodrex-lo’m, e jo dar-t’he ton  
Lv 11,9  9 »E aquestas són las coses que’s  nodrexen en las aygües e són lícites a  
Ex 2,9 ton loguer. E pres-lo la fembre e  nodrí l’infant; e quant fou gran liurà’l 
Ex 16,32 per ço que conègan lo pa que jo’ls  nodrí al desert quant fos trets de  
Ex 2,7  una fembra habrea qui puscha  nodrir l’infant? 8 E ella respòs: –Vé-  
Ex 16,35  per star, e de aquest menjar fóran  nodrits tro que tocharen las pertides de  
Ex 23,7 A falcies fugiràs, e no auciuràs lo  noent ni lo dreturer [*]. 8 No pendràs  
Ex 1,15  dels habreus –e la una havia  nom Sephorà e l’altre Suà– 16 e manà’ls: 
Ex 2,10  10 e ella afià’l e apellà son  nom Moysès, car dix: «D’aygüe l’he  
Ex 3,13  a vosaltres”; si’m diuhen: “Quin  nom ha?”, què’ls diré? 14 E dix Déu a  
Ex 3,15  m’ha tremès a vosaltres.” Aquest  nom he per tostemps, e aquest és mon  
Ex 5,23  intràs a Farahó que parlàs en ton  nom, e ha turmentat lo teu poble? Per què, 
Ex 6,3  e a Jacob en Déu totpoderós, en  nom meu, e Adonay no afreturà a ells; 4 e  
Ex 9,16  en tu la mia fortalesa e lo meu  nom sia comptat en tota la terra. 17  
Ex 15,3  axí com a baró bataller, e lo seu  nom és Totpoderós. 4 Los carros de Farahó  
Ex 15,23 amargants, aon posà Moysès covinent  nom al loch e apellà’l Marè, que vol dir  
Ex 16,31  los fills d’Irrael lo seu  nom magna, e era axí com a sament blancha  
Ex 17,7  los vells de Yrrael, 7 e apellà lo  nom de aquell loch «Temptació» per la  
Ex 17,15 altar a nostro Senyor, e apellà son  nom «Mon axelsant», e dix: 16 –Car la mà  
Ex 18,3  fills seus, la un dels quals havia  nom Gersan –e dix lo pare: «Jo fuy strany  
Ex 20,7  meus manaments. 7 »E no pendràs lo  nom del teu Déu en va, car nostro Senyor  
Ex 20,7 haurà en aquell mercè qui pendrà lo  nom del Senyor Déu seu en va. 8 »Remembre  
Ex 20,24  tot loch on haurà memòria del meu  nom; vendré a tu e beneyr-t’he. 25 »E  
Ex 23,13 he dit guardau. E no jurareu per lo  nom dels déus stranys ni no’ls oireu de  
Ex 28,17  primera orde haurà pedres qui han  nom sardis e stopaci e maragde; 18 en la  
Ex 30,13 13 Açò darà tot aquell qui passa lo  nom: la meytat de I sicle [*] ha XX  
Ex 31,2  Moysès e dix: 2 –Jo he apellat del  nom de Beel lo fill de Urí, qui fou fill  
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Ex 33,7  las albergades, e apellà lo seu  nom «tenda de covinensa». E tot lo poble  
Ex 33,12  hages dit: “Conegut t’he per ton  nom”, e: “Has trobada gràcia devant mi.”  
Ex 33,17  devant mi, e he’t conegut per ton  nom. 18 E dix Moysès: –Mostre’m ta  
Ex 33,19  mostraré tot bé, e seré apellat en  nom “Nostro Senyor” devant tu, e hauré  
Ex 34,14  stranys. Nostro Senyor e lo seu  nom és gelós, Déu és envejós. 15 No fasses 
Ex 35,30  –Nostro Senyor ha apellat del  nom de Bersabè [*] Urí, qui fou fill de  
Lv 18,21  Moloch, per ço que no ensutzes lo  nom del Senyor Déu teu. Jo sóm Senyor. 22  
Lv 19,12 proÿsme, 12 ne perjureràs en lo meu  nom ni ensutzeràs lo nom del teu Déu, car  
Lv 19,12  en lo meu nom ni ensutzeràs lo  nom del teu Déu, car jo sóm Senyor. 13 »No 
Lv 20,3  meu e ha ensutzat lo meu sant  nom. 4 E si lo poble de la terra lo  
Lv 21,6  seran a lur Déu e no ensutzen lo  nom d’ell, e lo perfum del Senyor e’ls  
Lv 22,2  Irrael per ço que no menyspreu lo  nom de la mia santifichació que ells  
Lv 22,32  Déu. 31 »[*] 32 No ensutzeu lo meu  nom sant, per ço que jo sia santifichat  
Lv 24,11  11 E com blastomàs l’home lo  nom de nostro Senyor e maldigués aquell,  
Lv 24,16  16 e qui maleyrà o flastomarà lo  nom de nostro Senyor Déu, sia mort de mort 
Lv 24,16 ciutadà o palegrí; si blastomarà lo  nom de nostro Senyor, muyre. 17 »E qui  
Ex 12,38  38 e altre poble que no podia hom  nombrar, qui’s mesclà ab ells, e ovellas  
Lv 27,23  lo sacerdot segons los anys per  nombrar entrò al jubileu, e donerà lo preu 
Lv 15,13  manera de pació era ensutzat,  nombrarà VII dies aprés la sua mundació, e 
Lv 23,15  e en vostres habitacions. 15 »E  nombrareu en l’altre die del dissapte en  
Ex 38,21 tabernacle del testimoni, qui fóran  nombrats segons lo manament de Moysès, en  
Ex 16,16  masura per cascun cap, segons lo  nombre de vostres ànimas qui stan en lo  
Ex 23,26  ni gemagament; jo compliré lo  nombre de tos jorns. 27 »La mia por manaré 
Ex 26,28  qui seran mesos de aquell matex  nombre per mig las taulas de la part de  
Ex 30,12  dels fills de Yrrael, segons lo  nombre doneran cascú lo preu per lurs  
Ex 30,14 a nostro Senyor. 14 Qui és degut al  nombre de XX anys del poble derà preu. 15  
Lv 25,14  ton frare, mas segons lo  nombre de l’any jubileu compreràs d’ell, 
Lv 25,50  per la qual serà venut segons lo  nombre dels anys, e sia comptat per any  
Lv 15,28  »E si cessarà lo flux de la sanch,  nombrerà VII dies de la sua purifichació,  
Lv 25,8 que’t nexeran menjaran ab tu. 8 »E  nombreràs a tu VII setmanes d’anys, ço  
Ex 1,1  Capítol primer 1 Aquests són los  noms dels fills de Yrrael qui entraren en  
Ex 6,16  de Simeon. 16 Aquests són los  noms dels fills de Leví per lur perentiu:  
Ex 28,9  e scriuràs en aquellas los  noms dels fills de Yrrael, 10 VI noms en  
Ex 28,10  noms dels fills de Yrrael, 10 VI  noms en una e VI en altre, segons l’orde  
Ex 28,11  e entratellar-los-has per los  noms dels fills de Yrrael [*]. 12 E [*] en 
Ex 28,12  de Yrrael, e port Aron los lus  noms devant nostro Senyor sobre la un e l’ 
Ex 28,21  or per lus órdens. 21 E hauran los  noms dels fills de Yrrael; cade pedra serà 
Ex 28,21  pedra serà entratellada per XII  noms, per los XII trips. 22 E feràs en lo  
Ex 28,29  de l’altre. 29 E portarà Aron los  noms dels fills de Yrrael en lo reonal  
Ex 39,6 entretellades per art de gemes dels  noms dels fills de Yrrael, 7 e posà-las  
Ex 39,14  éran entratellades per los XII  noms dels fills de Yrrael [*]. 15 E feren  
Lv 18,15  »No descobriràs la vergonya de ta  nora, car muller és de ton fill, ne no  
Lv 20,12  sobre ells. 12 »E qui jaurà ab sa  nora, abdós muyren, car obre fan de gran  
Ex 2,19  19 E diguéran: –Un home de Egipte  nos ha desliurades de la mà dels pastors,  
Ex 3,18  has: “Lo Senyor, Déu dels hebreus,  nos apellà. Irem carrera de III dies per  
Ex 5,3  3 E diguéran: –Lo Déu dels hebreus  nos apellà que anem a carrera de III dies  
Ex 8,26  egipcians devant ells, allapidar- nos-han. 27 Nós a carrera de III dies  
Ex 8,27  al Senyor Déu nostro, axí com  nos manà, al desert. 28 E dix Farahó: –Jo  
Ex 13,14  és açò?”, diràs-li: “En mà fort  nos tragué nostro Senyor de Egipte, de la  
Ex 13,16  tos ulls, per ço car nostro Senyor  nos ha trets de Egipte en mà fort. 17 E  
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Ex 14,11  no havia vazos en Egipte e per ço  nos has amanats que moríssem en aquest  
Ex 1,9  fills de Yrrael és molt e més que  nós. 10 Veniu sàviament e opremam-lo per 
Ex 1,10  massa, e si’s defèn quantre  nós féssam batalla quantre nostros  
Ex 1,10 quantre nostros enamichs e combatam  nós e ischa de la terra. 11 E mès sobre  
Ex 1,19 infants e parexen ans que vinguen a  nós. 20 [*] e cresqué lo poble e fou massa 
Ex 2,14  t’ha stablit príncep ni jutge en  nós? ¿Vòs-ma tu auciura axí com matares  
Ex 2,19 la mà dels pastors, e pohà aygüe ab  nós e donà a beura a nostras ovellas. 20 E 
Ex 5,15 diguéran-li: –Per què fas quantre  nós, servents teus? 16 Vet que no’ls dóna 
Ex 10,25  –¿Hòstias e holocausts doneràs a  nós que oferiam al Senyor Déu nostro? 26  
Ex 10,26  nostro? 26 Tot lo bestiar irà ab  nós; no romandrà una ungle de aquellas  
Ex 11,8 poble qui és sotmès a tu.” E lavors  nós axirem defora. 9 E isqué Moysès devant 
Ex 14,12 en Egipte, e dèyam: “Pertex-te de  nós e serviam los egipcians”? Car molt més 
Ex 14,25  Senyor se combat per ell quantre  nós. 26 E dix nostro Senyor a Moysès:  
Ex 16,7  la glòria de nostro Senyor. Quant  nós, havem oÿt lo murmurament quantre  
Ex 16,7  quantre nostro Senyor, e  nós, ¿qui som, que haveu murmurat quantre  
Ex 16,7  som, que haveu murmurat quantre  nós? 8 E dix Moysès: –Nostro Senyor vos  
Ex 16,8  e que murmuràs quantre ell; car  nós, ¿qui som? Ni quantre nós no és vostre 
Ex 16,8  ell; car nós, ¿qui som? Ni quantre  nós no és vostre murmurament, mas quantre  
Ex 17,3 exir de Egipte? ¿Perquè auciessas a  nós e a nostros fills e a nostro bestiar  
Ex 17,7  e diguéran: «¿És nostro Senyor ab  nós o no?» 8 E vench Amalech e combaté’s  
Ex 20,19 19 E diguéran a Moysès: –Parla tu a  nós, e oyr-t’hem. No’ns parla nostro  
Ex 33,16  gràcia devant tu, si no vas ab  nós per ço que siam glorificats de tots  
Ex 34,9 tu, Senyor, prech-te que vages ab  nós, car lo poble és de dur cap, e que  
Lv 9,4  mesclada ab oli, car vuy aparrà a  nós Déu.” 5 E aportaren totas las coses  
Ex 8,27  ells, allapidar-nos-han. 27  Nós a carrera de III dies irem, e  
Ex 16,3  Moysès e Aron [*], 3 e dèyan:  –Nós volguérem ésser morts per la mà de  
Ex 5,16  tantas teulas com primer. Vet que  nosaltres servents teus som; ¿per què’ns  
Ex 21,10  10 e si’n pren altre, ferà las  nossas a la massipa e no li negarà sos  
Ex 5,21  haveu fet pudir la olor e la pudor  nostra devant Farahó e sos servents; haveu 
Ex 2,19  pohà aygüe ab nós e donà a beura a  nostras ovellas. 20 E ell dix: –A on és?  
Ex 12,27  e ferí los egipcians e salvà las  nostras cases.” E lo poble encorbà’s e  
Ex 34,9  és de dur cap, e que tolgues las  nostras iniquitats e los peccats, e que  
Ex 3,13  munt a Déu. 13 E dix Moysès a  nostre Senyor: –Vet que jo iré als fills  
Ex 10,9  mullers e ab nostres ovellas e ab  nostre bestiar irem, car és festa del  
Ex 10,9  irem, car és festa del Senyor Déu  nostre. 10 E respòs Farahó: –No sia axí,  
Ex 10,18  Moysès de devant Farahó, e adorà  nostre Senyor. 19 E lo Senyor Déu aportà  
Ex 15,13  ha’ls deguastats. 13 Tu fores cap  nostre e ells temían al poble que remist, 
Ex 10,9  dix Moysès: –Ab nostros fills e ab  nostres fillas e ab nostres mullers e ab  
Ex 10,9  fills e ab nostres fillas e ab  nostres mullers e ab nostres ovellas e ab  
Ex 10,9  fillas e ab nostres mullers e ab  nostres ovellas e ab nostre bestiar irem,  
Lv 25,20  any VIIè, si no sembram ni cullim  nostres fruyts?”, 21 jo daré la mia  
Ex 2,23  e cridaren. E lur crit pujà a  nostro Senyor. 24 E oyí lo gemegament d’  
Ex 3,2 munt de [*] Horep. 2 E aparech-li  nostro Senyor en flama de foch enmig de  
Ex 3,4  no’s crema la gavarrera.» 4 E viu  nostro Senyor que ell ho anava a veura;  
Ex 3,7  no gosava mirar ves Déu. 7 E dix  nostro Senyor: –Jo viu la aflicció del meu 
Ex 3,11  terra de Egipte. 11 E dix Moysès a  nostro Senyor: –Qui çó jo, que vaja al rey 
Ex 4,2  t’és aparegut Déu.” 2 E dix-li  nostro Senyor: –Què és axò que tens en la  
Ex 4,3  E ell respòs: –Verga. 3 E dix-li  nostro Senyor: –Gita-la en terra. E gità 
Ex 4,4 serp, axí que fugia Moysès. 4 E dix  nostro Senyor: –Sten ta mà e pren-la per 
Ex 4,6  Ysach e Déu de Jacob. 6 E dix [*]  nostro Senyor: –Mit la tua mà en ton si. E 
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Ex 4,11 la pus embarassada lengüe. 11 E dix  nostro Senyor: –Qui féu la bocha de l’  
Ex 4,14 que’m dons companya. 14 E fou irat  nostro Senyor Déu quantre Moysès e dix:  
Ex 4,19 -li Getró: –Vés en pau”. 19 E dix  nostro Senyor a Moysès [*]: –Vés, torna en 
Ex 4,21  de Déu en la mà. 21 E dix-li  nostro Senyor: –Vé e ratorna en Egipte, e  
Ex 4,24  en la carrera [*], acorrech-li  nostro Senyor e volia’l auciure. 25 E  
Ex 4,27  per la sircuncizió. 27 E dix  nostro Senyor a Aron: –Vé a carrera a  
Ex 4,28 Moysès a Aron totas las paraulas de  nostro Senyor per què havia tramès los  
Ex 4,30 E parlà Aron totas las paraulas que  nostro Senyor havia ditas a Moysès e féu  
Ex 4,31 devant lo poble. 31 [*] e oÿren que  nostro Senyor havia visitats los fills d’ 
Ex 5,2  ta veu, que lex Yrrael? No conech  nostro Senyor, ni no lexaré Yrrael. 3 E  
Ex 5,3  [*] e sacrifiquem al Senyor Déu  nostro per ço que no’ns sdevenga  
Ex 5,8  e diuen: “Anem sacrificar al Déu  nostro!” 9 Opremeu-los a obrar, e  
Ex 5,17 e per ço dieu: “Anem a sacrificar a  nostro Senyor.” 18 Anau, donchs, e obrau,  
Ex 5,21 Farahó, 21 e digueren-los: –Vinga  nostro Senyor e jutge vós, ço que  
Ex 5,22  que’ns ociés. 22 E tornà Moysès a  nostro Senyor e dix: –Senyor, per què has  
Ex 6,1  6,Tit Capítol VII 1 E dix  nostro Senyor a Moysès: –Ara veuràs què  
Ex 6,2  los gitaré de lur terra. 2 E parlà  nostro Senyor a Moysès e dix-li: –Jo sóm 
Ex 6,10 e per la obra fort dura. 10 E parlà  nostro Senyor a Moysès e dix: 11 –Entra en 
Ex 6,12 sa terra. 12 E respòs Moysès devant  nostro Senyor: –Los fills d’Irrael no m’ 
Ex 6,13 circuncís?” Capítol VIII 13 E parlà  nostro Senyor a Moysès e Aron [*] a manà  
Ex 6,26 Aquest és Aron e Moysès, a qui manà  nostro Senyor que tregués los fills de  
Ex 6,30  parlà. 30 E dix Moysès devant  nostro Senyor: –No sé parlar [*]. 7,Tit  
Ex 7,1  [*]. 7,Tit Capítol VIIIIº 1 Dix  nostro Senyor a Moysès: –Jo t’he stablit  
Ex 7,6 ells. 6 E féu Moysès e Aron axí com  nostro Senyor los havia manat. 7 E era  
Ex 7,8  quant parlaren a Farahó. 8 E dix  nostro Senyor a Moysès e Aron: 9 –Quant  
Ex 7,10  e Aron a Farahó, e féran axí com  nostro Senyor los havia manat, e gità Aron 
Ex 7,13  e no’ls oyí, axí com havia manat  nostro Senyor 14 a Moysès, e agreujat s’  
Ex 7,15  anar lo poble. 15 –Vés a ell –dix  nostro Senyor– al matí, e ell axirà a las  
Ex 7,17  fer tro ara. Capítol X 17 »Açò diu  nostro Senyor: “En açò sabreu que Senyor  
Ex 7,19  l’aygüe dels flums.” 19 E dix  nostro Senyor a Moysès: –Digues Aron:  
Ex 7,20  20 E féran Moysès e Aron axí com  nostro Senyor los havia manat, e levà sa  
Ex 7,22  cor de Farahó e no l’oyí, axí com  nostro Senyor los havia manat. 23 E girà  
Ex 7,25  complits VII dies despuxes que  nostro Senyor Déu hagué farits los flums  
Ex 8,1 de Egipte. 8,Tit Capítol XI 1 E dix  nostro Senyor a Moysès: –Entra a Farahó e  
Ex 8,1  a Farahó e diràs-li: “Açò diu  nostro Senyor: Lexa lo meu poble que’m  
Ex 8,5 e del teu poble [*] 4 [*].” 5 E dix  nostro Senyor a Moysès: –[*] Stin ta verga 
Ex 8,8  e Aron e dix-los: –Pregau a  nostro Senyor que tolga las granotas de mi 
Ex 8,8  e lexaré lo poble que sacrifich a  nostro Senyor. 9 E dix Moysès [*]:  
Ex 8,10  que negú no és axí com lo Déu  nostro, 11 e pertir-s’han las granotas  
Ex 8,12  e Aron de Farahó, e cridà Moysès a  nostro Senyor per la promesa de las  
Ex 8,13  que havia feta a Farahó. 13 E féu  nostro Senyor segons la paraula de Moysès, 
Ex 8,15  son cor e no’ls oyí, axí com  nostro Senyor havia manat. 16 E dix nostro 
Ex 8,16 nostro Senyor havia manat. 16 E dix  nostro Senyor a Moysès: –Parla a Aron e  
Ex 8,19 cor de Farahó e no’ls oyí, axí com  nostro Senyor havia manat. 20 E dix nostro 
Ex 8,20 nostro Senyor havia manat. 20 E dix  nostro Senyor a Moysès: –Leva’t matí e  
Ex 8,20  las aygües, e diràs-li: “Açò diu  nostro Senyor: Lexe’m mon poble que  
Ex 8,26 dels egipcians sacrificharem al Déu  nostro, [*] que colen los egipcians devant 
Ex 8,27  irem, e sacrificarem al Senyor Déu  nostro, axí com nos manà, al desert. 28 E  
Ex 8,29  seré pertit de tu, pregaré per tu  nostro Senyor, e las moscas partir-s’  
Ex 8,29  que no lexs lo poble sacrificar  nostro Senyor. 30 E pertí’s Moysès de  
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Ex 8,30 E pertí’s Moysès de Farahó e pregà  nostro Senyor. 31 E ell féu segons la sua  
Ex 9,1  lexà anar lo poble. 9,Tit  1 E dix  nostro Senyor a Moysès: –Entra a Farahó e  
Ex 9,4  pastilència fort gran, 4 e ferà  nostro Senyor maravella entre las  
Ex 9,5 d’Irrael.” 5 E digas que demà farà  nostro Senyor aquesta maravella. 6 [*] e  
Ex 9,8  Farahó e no lexà lo poble. 8 E dix  nostro Senyor a Moysès e Aron: –Preneu las 
Ex 9,12  la terra de Egipte. 12 E endureý  nostro Senyor lo cor de Farahó e no’ls oý 
Ex 9,13  Farahó e no’ls oý [*]. 13 E parlà  nostro Senyor a Moysès e dix-li: –Leva  
Ex 9,21 aquell qui menyspresà la paraula de  nostro Senyor Déu lexà tots los seus  
Ex 9,22  las bísties. Capítol XIII 22 E dix  nostro Senyor a Moysès: –Stin la tua mà al 
Ex 9,23  23 E stès Moysès la mà al cel, e  nostro Senyor Déu donà trons e lamps e  
Ex 9,23 en la terra de Egipte, e féu ploura  nostro Senyor pedre sobre terra de Egipte, 
Ex 9,28  e mon poble peccadors. 28 Pregau a  nostro Senyor que céssan los lamps e los  
Ex 9,29  de la ciutat, stendré mas mans a  nostro Senyor e cessaran los trons e la  
Ex 9,33  [*] de la ciutat e stès las mans a  nostro Senyor, e cessaren los trons e la  
Ex 10,1  10,Tit Capítol XIIII 1 E dix  nostro Senyor a Moysès: –Entra a Farahó,  
Ex 10,11  -hi los hòmens e sacrifichau a  nostro Senyor, car açò demanes. E sempre  
Ex 10,12  de la cara de Farahó. 12 E dix  nostro Senyor a Moysès: –Sten ta mà sobre  
Ex 10,13  verga sobre la terra de Egipte, e  nostro Senyor manà un vent cremant tot  
Ex 10,20 en la terra de Egipte. 20 E endureý  nostro Senyor lo cor de Farahó, e no lexà  
Ex 10,21  lexà los fills de Yrrael. 21 E dix  nostro Senyor a Moysès: –Estén la tua mà  
Ex 10,24 e Aron e dix: –Anau e sacrifichau a  nostro Senyor, e vostres ovellas e vostres 
Ex 10,25  a nós que oferiam al Senyor Déu  nostro? 26 Tot lo bestiar irà ab nós; no  
Ex 10,26  coses que ops són devant lo Déu  nostro, e majorment que no sapiam aon  
Ex 10,27 en aquell loch vingam. 27 E endureý  nostro Senyor lo cor de Farahó, e no’ls  
Ex 11,1 tua cara. 11,Tit Capítol XV 1 E dix  nostro Senyor a Moysès: –Encara tocaré  
Ex 11,3 vaxells de argent e d’or, 3 e darà  nostro Senyor gràcia al poble devant los  
Ex 11,9  devant Farahó molt irat. E dix  nostro Senyor a Moysès: –Farahó no us  
Ex 12,1 de sa terra. 12,Tit Capítol XVI 1 E  nostro Senyor dix a Moysès e Aron en terra 
Ex 12,11  Pascha, que vol dir “Passament de  nostro Senyor”. 12 »E passaré sobre la  
Ex 12,14  e selebrar-l’heu sant a  nostro Senyor en vostres generacions per  
Ex 12,23 de casa tro al matí, 23 car passarà  nostro Senyor e ferirà los egipcians; e  
Ex 12,25 25 E quant intrareu en la terra que  nostro Senyor vos donarà, axí com ha  
Ex 12,27  “Lo sacrifici és del passament de  nostro Senyor, quant passà per las cases  
Ex 12,28  de Yrrael [*] axí com havia manat  nostro Senyor a Moysès e Aron. 29 E a la  
Ex 12,29  fills en terra de Egipte ferí  nostro Senyor, del primer fill de Farahó  
Ex 12,32 vostro bestiar, e anau sacrificar a  nostro Senyor, axí com dèyau de primer, e  
Ex 12,35 E féran los fills d’Irrael axí com  nostro Senyor Déu los havia manat per  
Ex 12,36  e moltas vestidures, 36 e donà’ls  nostro Senyor gràcia devant los egipcians  
Ex 12,41  matex die isqué tota la host de  nostro Senyor de Egipte. 42 E aquesta nit  
Ex 12,43  en lurs generacions. 43 E dix  nostro Senyor a Moysès e Aron: –Aquesta és 
Ex 12,48  vol passar e fer la Pascha de  nostro Senyor, primerament serà circuncís  
Ex 12,50  tots los fills d’Irrael axí com  nostro Senyor havia manat a Moysès e Aron, 
Ex 12,51  e Aron, 51 e en un die tregué  nostro Senyor los fills de Yrrael de la  
Ex 13,3  e de la casa de servitut, en què  nostro Senyor vos tragué de aquest loch en 
Ex 13,8  die e diràs: “Açò és què’ns féu  nostro Senyor quant isquem de Egipte.” 9 E 
Ex 13,9  en tos ulls, axí com lig de  nostro Senyor tostemps en ta bocha, car en 
Ex 13,11 stablit, de dies en dies. 11 »E com  nostro Senyor te haurà mès en la terra del 
Ex 13,12  12 depertiràs la volataria a  nostro Senyor i ço que serà primer en tas  
Ex 13,12  açò que hauràs mascle, sagreràs a  nostro Senyor. 13 Lo primer fill de l’aze 
Ex 13,14  diràs-li: “En mà fort nos tragué  nostro Senyor de Egipte, de la casa de  
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Ex 13,15  son cor e no’ns volia lexar, ocís  nostro Senyor son fill primer en terra de  
Ex 13,15  las bísties, e per ço sacrifich a  nostro Senyor tot ço que obre volva que  
Ex 13,16  entre tos ulls, per ço car  nostro Senyor nos ha trets de Egipte en mà 
Ex 13,21  darreras parts de la solea. 21 E  nostro Senyor anave’ls devant a mostrar  
Ex 14,1  14,Tit Capítol XVIII 1 E parlà  nostro Senyor a Moysès e dix: 2 –Parla als 
Ex 14,8  caps de tota la host. 8 E endureý  nostro Senyor lo cor de Farahó, rey de  
Ex 14,10  si, temeren-se fort e cridaren a  nostro Senyor 11 e diguéran a Moysès:  
Ex 14,13  i stau e vejau las grans coses de  nostro Senyor que ferà vuy, car los de  
Ex 14,14  no’ls veureu negun temps, 14 car  nostro Senyor sa combatrà per vosaltres, e 
Ex 14,15  callareu. Capítol XVIIIIº 15 Dix  nostro Senyor a Moysès: –Què és açò? Per  
Ex 14,21  la mà sobre la mar, depertí-la  nostro Senyor e féu gran vent cremant tota 
Ex 14,24  mar. 24 E era ja vengut lo matí, e  nostro Senyor guardà sobre las albergades  
Ex 14,25  egipcians: –Fugiam a Yrrael, car  nostro Senyor se combat per ell quantre  
Ex 14,26  per ell quantre nós. 26 E dix  nostro Senyor a Moysès: –Sten la tua mà  
Ex 14,27  las aygües los prenguéran e  nostro Senyor enclòs-los enmig de las  
Ex 14,30  e a la sinestra. 30 E desliurà’ls  nostro Senyor de la mà dels egipcians  
Ex 14,31  e temé lo poble a Déu e cregué  nostro Senyor Déu, e a Moysès lo seu  
Ex 15,1  als fills d’Irrael aquest cant a  nostro Senyor: [*] gloriosament és gran  
Ex 15,2  La mia fortalesa e la mia laor és  nostro Senyor, e és fet a mi en salut.  
Ex 15,3 mon pare, e jo axelsar-l’he. 3 E  nostro Senyor és axí com a baró bataller,  
Ex 15,21  ab què cantaren e dèyan: Cantem a  nostro Senyor, car gloriosament és fet  
Ex 15,25  dix: –Què beurem? 25 E ell cridà a  nostro Senyor, e nostro Senyor amostrà-  
Ex 15,25  25 E ell cridà a nostro Senyor, e  nostro Senyor amostrà-li un fust; e  
Ex 16,3  volguérem ésser morts per la mà de  nostro Senyor en la terra de Egipte, quant 
Ex 16,4  tota la moltitut ab fam? 4 E dix  nostro Senyor a Moysès: –Jo us plouré pa  
Ex 16,6  de Yrrael: –Al vespre sabreu que  nostro Senyor vos ha tremès de terra de  
Ex 16,7  7 e al matí veureu la glòria de  nostro Senyor. Quant nós, havem oÿt lo  
Ex 16,7  havem oÿt lo murmurament quantre  nostro Senyor, e nós, ¿qui som, que haveu  
Ex 16,9  de Yrrael: “Acostau-vos devant  nostro Senyor, car oÿt ha vostre  
Ex 16,10  al desert, e la glòria de  nostro Senyor aparech en una nuu. 11 E  
Ex 16,11  aparech en una nuu. 11 E parlà  nostro Senyor a Moysès e dix: 12 –Oÿdas he 
Ex 16,15  –Aquest és lo pa que us envia  nostro Senyor a menjar. 16 Aquesta és la  
Ex 16,16  16 Aquesta és la paraula que manà  nostro Senyor: Culla d’aquell cascú  
Ex 16,23  açò?», 23 e ell los dix: –Açò que  nostro Senyor mana: Lo repòs del dissapte  
Ex 16,23  del dissapte serà santifichat a  nostro Senyor. Tot ço que haveu a fer demà 
Ex 16,25  vuy aquell, car dissapte és de  nostro Senyor. No’n trobarà hom vuy al  
Ex 16,26 haveu cullit, lo VII és dissapte de  nostro Senyor, e per ço no n’hi trobarà  
Ex 16,28  cullir e no’n trobaren. 28 E dix  nostro Senyor a Moysès: –¿Entrò a quant no 
Ex 16,29  E dix Moysès al poble: –Vejau que  nostro Senyor vos ha donat [*] al VIèn die 
Ex 16,32  –Aquesta és la paraula que manà  nostro Senyor: “Umpliu una masura de  
Ex 16,34 generacions vostres 34 axí com manà  nostro Senyor a Moysès. E posà-la Aron  
Ex 17,1  lurs statges, segons la paraula de  nostro Senyor, [*] albergaren en Repadín,  
Ex 17,2  barallau ab mi? Per què temptau a  nostro Senyor? 3 E hagué alí lo poble set  
Ex 17,3  a nós e a nostros fills e a  nostro bestiar de set? 4 E cridà Moysès a  
Ex 17,4  bestiar de set? 4 E cridà Moysès a  nostro Senyor e dix: –Què faré en aquest  
Ex 17,5  faré en aquest poble [*]? 5 E dix  nostro Senyor a Moysès: –Vé devant lo  
Ex 17,7  d’Irrael, per ço car temptaren  nostro Senyor e diguéran: «¿És nostro  
Ex 17,7  nostro Senyor e diguéran: «¿És  nostro Senyor ab nós o no?» 8 E vench  
Ex 17,14  e lo seu poble ab spasa. 14 E dix  nostro Senyor a Moysès: –Scriu açò en lo  
Ex 17,15  cel. 15 E edifichà Moysès altar a  nostro Senyor, e apellà son nom «Mon  
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Ex 17,16  axelsant», e dix: 16 –Car la mà de  nostro Senyor e la batalla de Déu serà  
Ex 18,1  de Moysès, tot ço que havia fet  nostro Senyor a Moysès e a Yrrael son  
Ex 18,1  e a Yrrael son poble, per ço car  nostro Senyor havia tret Yrrael de Egipte, 
Ex 18,8  li sdevench en la carrera, e que  nostro Senyor los havia desliurats e  
Ex 18,10  egipcians, 10 e dix: –Beneÿt sia  nostro Senyor qui us desliurà de la mà de  
Ex 18,12  lo sogre de Moysès, holocausts a  nostro Senyor. E aparellaren Aron e tots  
Ex 19,3  del munt. 3 E Moysès pujà a Déu, e  nostro Senyor apellà’l al munt e dix-  
Ex 19,7  totas las paraules que havia manat  nostro Senyor, 8 e respòs tot lo poble:  
Ex 19,8  8 e respòs tot lo poble: –Ço que  nostro Senyor ha manat farem. E quant hach 
Ex 19,8 manat farem. E quant hach comptat a  nostro Senyor Moysès las paraulas del  
Ex 19,9  las paraulas del poble, 9 dix-li  nostro Senyor: –Jo vendré a tu en scurina  
Ex 19,9  Moysès las paraulas del poble a  nostro Senyor, 10 e ell dix-li: –Vé al  
Ex 19,11  terç die, car al terç die avellarà  nostro Senyor devant tot lo poble sobre lo 
Ex 19,18  de Sinaý. 18 E fumava per ço com  nostro Senyor hi era davallat ab foch, e  
Ex 19,19 a poch en major. E Moysès parlava e  nostro Senyor li responia. 20 E devallà  
Ex 19,20  Senyor li responia. 20 E devallà  nostro Senyor sobre lo munt [*] e apellà  
Ex 19,22 22 e los sacerdots qui s’acosten a  nostro Senyor sían santificats per ço que  
Ex 19,23  que no’ls fira. 23 E dix Moysès a  nostro Senyor: –No porà pujar lo poble al  
Ex 19,24  e santificha’ls.” 24 E dix-li  nostro Senyor: –Vé e devalla, e pujar-hi 
Ex 19,24  no passen los térmans ni pugen a  nostro Senyor, per ço que per ventura no  
Ex 20,1  tot. 20,Tit Capítol XXV 1 E parlà  nostro Senyor totas aquestas coses o  
Ex 20,7  lo nom del teu Déu en va, car  nostro Senyor no haurà en aquell mercè qui 
Ex 20,11  tas portas, 11 car en VI dies féu  nostro Senyor lo cel e la terra e la mar e 
Ex 20,11  en lo setèn die, e per ço beneý  nostro Senyor lo die del dissapte e  
Ex 20,12 que vischas molt sobre la terra que  nostro Senyor ta derà. 13 »No auciuràs. 14 
Ex 20,19 a nós, e oyr-t’hem. No’ns parla  nostro Senyor per ço que per ventura no  
Ex 20,21  acostà’s en la calija on era  nostro Senyor. 22 E dix nostro Senyor a  
Ex 20,22  on era nostro Senyor. 22 E dix  nostro Senyor a Moysès: –Açò diràs als  
Ex 21,4  la muller axirà ensemps. 4 E si  nostro Senyor li donà muller e li parirà  
Ex 22,20  los déus stranys, sinó sol  nostro Senyor, morrà. 21 »L’estrany no’l 
Ex 23,25  las ymatges. 25 E servireu a  nostro Senyor Déu, que jo benehescha a tas 
Ex 24,3  e dix-los totas las paraulas de  nostro Senyor Déu e tots los ajustaments,  
Ex 24,5 jóvens dels trips e ells oferiren a  nostro Senyor Déu e ociéran hòstias  
Ex 24,7 e ells diguéran: –Tot açò ferem que  nostro Senyor ha parlat, e serem obedients 
Ex 24,12 Déu e menjaren e beguéran. 12 E dix  nostro Senyor a Moysès: –Puja a mi al munt 
Ex 24,17 17 E era la ballesa de la glòria de  nostro Senyor casi foch cremant sobre lo  
Ex 25,1  nits. 25,Tit Capítol XXX 1 E parlà  nostro Senyor a Moysès e dix: 2 –Parla als 
Ex 26,34  partits. 34 »E posats los sants de  nostro Senyor sobre l’archa del testimoni 
Ex 27,21  que ella crem tro al matí devant  nostro Senyor. E serà perdurable la honor  
Ex 28,12  e port Aron los lus noms devant  nostro Senyor sobre la un e l’altre  
Ex 28,29  al santuari, mamorial devant  nostro Senyor per tostemps. 30 E poseràs  
Ex 28,30  pits de Aron quant intrerà devant  nostro Senyor, e porterà lo judici dels  
Ex 28,30  fills de Yrrael en son pits devant  nostro Senyor per tots temps. 31 »E feràs  
Ex 28,35 intrerà e axirà del santuari devant  nostro Senyor e no muyra. 36 »E feràs una  
Ex 28,38  en son front per ço que plàcia a  nostro Senyor. 39 »E strenyaràs la gonella 
Ex 29,11  11 E sacrificar-l’has devant  nostro Senyor, prop la porta del  
Ex 29,18  sobre l’altar, e oferta és de  nostro Senyor e odor molt suau e sacrifici 
Ex 29,23  pans alizos qui és posat devant  nostro Senyor, 24 e posar-ho-has tot  
Ex 29,24 -los-has, e levaràs-los devant  nostro Senyor. 25 E pendràs totas coses de 
Ex 29,25  en holocaust de odor fort suau a  nostro Senyor, car oferta és d’ell. 26 E  
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Ex 29,26  e santificar-l’has alsat devant  nostro Senyor, e serà ta part. 27 E  
Ex 29,28 lurs sacrificis de pau que oféran a  nostro Senyor. 29 »E de la vestidura santa 
Ex 29,42  en odor de suavesa, 42 sacrifici a  nostro Senyor, perdurable oferta en  
Ex 29,42  tabernacle del testimoni, devant  nostro Senyor, on stabliré quant parlaré.  
Ex 30,8  cremarà ensens tostemps devant  nostro Senyor en vostres generacions. 9 No 
Ex 30,10  generacions. Sant de sants serà a  nostro Senyor. 11 E parlà nostro Senyor a  
Ex 30,11  serà a nostro Senyor. 11 E parlà  nostro Senyor a Moysès e dix: 12 –Quant  
Ex 30,12  cascú lo preu per lurs ànimas a  nostro Senyor Déu, e no haurà plaga en  
Ex 30,13  la meytat del sicle serà oferta a  nostro Senyor. 14 Qui és degut al nombre  
Ex 30,16 que sia remembrament d’ells devant  nostro Senyor e hage mercè a las ànimas d’ 
Ex 30,17  d’ells. Capítol XXXVI 17 E parlà  nostro Senyor a Moysès e dix: 18 –Feràs un 
Ex 30,20  ço que ofiren en aquell timiama a  nostro Senyor 21 e que no muyren. Ley  
Ex 30,22  sament per successions. 22 E parlà  nostro Senyor a Moysès 23 e dix: –Pren  
Ex 30,34  serà gitat de son poble.” 34 E dix  nostro Senyor a Moysès: –Prin bonas odors  
Ex 30,37  en vostros usos, car sant és a  nostro Senyor; 38 car aquell qui’n ferà  
Ex 31,1  31,Tit Capítol XXXVII 1 E parlà  nostro Senyor a Moysès e dix: 2 –Jo he  
Ex 31,12  e tot ço que a tu maní. 12 E dix  nostro Senyor a Moysès: 13 –Parla als  
Ex 31,15  lo cetè és dissapte, sant repòs a  nostro Senyor; aquell qui en ell farà obre 
Ex 31,18  die cessà de la obre.” 18 E donà  nostro Senyor a Moysès, quant hagué  
Ex 32,5  veu e dix: –Gran és la festa de  nostro Senyor. 6 E ells levaren-sa al  
Ex 32,7  devant lo vadell. 7 E parlà  nostro Senyor a Moysès e dix: –Vé e  
Ex 32,9 tregué de terra de Egipte!” 9 E dix  nostro Senyor altre vegada a Moysès: –Jo  
Ex 32,14  -la tostemps.” 14 E fou apagat  nostro Senyor que no fes tot lo mal que  
Ex 32,26  albergades e dix: –Si negú és de  nostro Senyor, acost-se a mi. E  
Ex 32,27  de Leví. 27 E dix-los: –Açò diu  nostro Senyor Déu de Yrrael: “Pos lo baró  
Ex 32,29  haveu concegrades vostres mans a  nostro Senyor, cascú en son fill e en son  
Ex 32,30  haveu fet gran peccat. Pujaré a  nostro Senyor e pregaré que us perdó. 31 E 
Ex 32,31  pregaré que us perdó. 31 E tornà a  nostro Senyor e dix: –Prech-te, Senyor,  
Ex 32,33  què m’has scrit. 33 E respòs-li  nostro Senyor: –Aquell qui en mi ha  
Ex 32,35  al die de la venjansa. 35 E ferí  nostro Senyor Déu lo poble per lo peccat  
Ex 33,1  33,Tit Capítol XXXVIIIIº 1 Parlà  nostro Senyor a Moysès e dix: –Puja de  
Ex 33,5 vestí del vestir que solia. 5 E dix  nostro Senyor a Moysès: –Parla als fills  
Ex 33,11 portas de lurs tendas. 11 E parlava  nostro Senyor cara per cara a Moysès, axí  
Ex 33,12  de la tenda. 12 E dix Moysès a  nostro Senyor: –Tu’m manes que jo men  
Ex 33,14  teu poble e aquesta gent. 14 E dix  nostro Senyor: –La mia cara devant tu és,  
Ex 33,17  los pobles de la terra? 17 E dix  nostro Senyor a Moysès: –Aquesta paraula  
Ex 34,4  e pujà al munt de Sinaý, axí com  nostro Senyor li havia manat, e portà las  
Ex 34,5  e portà las II taulas. 5 E quant  nostro Senyor fou devallat ab la nuu,  
Ex 34,5 nuu, stech Moysès [*] e apellà l[o]  nostro Senyor, 6 e com passàs devant ell,  
Ex 34,10  e que’ns possaeschas. 10 E respòs  nostro Senyor: –Jo faré covinensa así que  
Ex 34,27  cabrit ab let de sa mare. 27 E dix  nostro Senyor a Moysès: –Scriu aquestas  
Ex 34,28  Yrrael. 28 E stigué allí Moysès ab  nostro Senyor XXXX dies e XXXX nits, que  
Ex 34,32  e manà’ls tot ço que havia oÿt de  nostro Senyor al munt de Sinaý. 33 E quant 
Ex 34,34 sobre sa cara. 34 E quant intrava a  nostro Senyor Déu e parlava ab ell, levave 
Ex 35,2 serà a vós [*], dissapte e repòs de  nostro Senyor; qui ferà obre en aquell die 
Ex 35,4  –Aquesta és la paraula que manà  nostro Senyor: 5 “†Pertir† las promíssias  
Ex 35,5  5 “†Pertir† las promíssias a  nostro Senyor. Tot home las ofira a nostro 
Ex 35,5 nostro Senyor. Tot home las ofira a  nostro Senyor de volentat e de bon cor: or 
Ex 35,21 e oferí fort humilment promíssias a  nostro Senyor a fer la obra de la tenda  
Ex 35,22 vaxells d’or fou partit en dons de  nostro Senyor. 23 Si negú havia jacint ni  
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Ex 35,24  e or e matall e aram oferían a  nostro Senyor, e fust de setim a veriables 
Ex 35,29  los fills de Yrrael sacrificaren a  nostro Senyor de volentat. 30 E dix Moysès 
Ex 36,1  ops en ús del santuari e que manà  nostro Senyor. 2 E quant hach parlat  
Ex 38,22  havia complit per Moysès, axí com  nostro Senyor ho manà, 23 ab son companyó  
Ex 39,1 aminestrava los sants, axí com manà  nostro Senyor a Moysès. 2 E féu  
Ex 39,5  colors, axí com havia manat  nostro Senyor a Moysès. 6 E féu II pedres  
Ex 39,29  de pedras preciozas: «Lo sant de  nostro Senyor»; 30 strenyéran ab la mitre  
Ex 39,42 fills de Yrrael axí com havia manat  nostro Senyor Déu. 43 E quant Moysès viu  
Ex 40,1  40,Tit Capítol XXXXVI 1 E parlà  nostro Senyor a Moysès e dix: 2 –En lo  
Ex 40,14 E féu Moysès tot ço que havia manat  nostro Senyor. 15 Al primer mes, al segon  
Ex 40,17 posà-hy dessús cobriment, axí com  nostro Senyor havia manat. 18 E posà lo  
Ex 40,21 ordonà sos pans axí com havia manat  nostro Senyor a Moysès. 22 E posà lo  
Ex 40,27  holocausts e sacrificis, axí com  nostro Senyor Déu havia manat a Moysès. 28 
Ex 40,30  a l’altar, axí com havia manat  nostro Senyor Déu a Moysès. 31 E †ragué†  
Ex 40,31  del testimoni fou a punt, axí com  nostro Senyor havia manat a Moysès, 32  
Ex 40,32  del testimoni, e la glòria de  nostro Senyor Déu complí lo tabernacle. 33 
Ex 40,33 qui hu cobria tot, e la magestat de  nostro Senyor Déu qui hy resplendia, car  
Ex 40,36  en aquell loch. 36 E la nuu de  nostro Senyor Déu hi era de die, e lo foch 
Lv 1,1  Levítich. 1,Tit Capítol primer 1 E  nostro Senyor apellà Moysès e parlà-li  
Lv 1,2  qui oferrà de vosaltres hòstia a  nostro Senyor, de sas bísties, ço és, de  
Lv 1,3  tabernacle del testimoni, a pagar  nostro Senyor; 4 e posarà las mans sobre  
Lv 1,5  5 E si sacrificarà vadell devant  nostro Senyor, los fills de Aron sacerdot  
Lv 1,9 altar en holocaust e en odor suau a  nostro Senyor. 10 »E si és la oferta de  
Lv 1,11  altar qui guarda ves aguiló devant  nostro Senyor, e la sanch d’ell scamparan 
Lv 1,13  en holocaust e en odor fort suau a  nostro Senyor. 14 »E si és la oferta  
Lv 2,1  sagon 1 »La ànima quant oferrà a  nostro Senyor sa oferta de sacrifici, serà 
Lv 2,2  e és sacrifici de plasent odor a  nostro Senyor. 3 E ço que romandrà del  
Lv 2,3  sant dels sants de las ofertas de  nostro Senyor. 4 »E com aportaran  
Lv 2,8 d’oli. 8 »Pendràs ço que oferràs a  nostro Senyor, e liurar-ho-has en las  
Lv 2,9 sobre lo altar en odor de suavesa a  nostro Senyor. 10 E qualque cose romandrà  
Lv 2,10  sant dels sants de las ofertas de  nostro Senyor. 11 »Totas las prezentallas  
Lv 2,11  prezentallas que seran ofertas a  nostro Senyor sían menys de levat, [*] ço  
Lv 2,11 de levat, [*] ço que sacrificareu a  nostro Senyor. 12 Las promíssias solament  
Lv 2,14 las tuas promíssies de tos fruyts a  nostro Senyor, de las spigues encara  
Lv 2,14 e axí oferràs las tuas promíssias a  nostro Senyor. 15 E scamparàs demunt oli e 
Lv 2,15  porteràs demunt, car oferta de  nostro Senyor és; 16 de las quals coses de 
Lv 2,16  tot l’encens, car sacrifici és a  nostro Senyor Déu. 3,Tit Capítol terç 1 »E 
Lv 3,1  famella, ofira lo pus net devant  nostro Senyor. 2 E pos la mà sobre lo cap  
Lv 3,3  del pacifichament en oferta a  nostro Senyor, lo grex de la tela e tot lo 
Lv 3,7  7 »E si oferran anyell devant  nostro Senyor, 8 posen la mà sobre lo cap  
Lv 3,9  del pacifichament devant  nostro Senyor, e lo grex e la couha  
Lv 3,11  lo foch, e fer-n’han oferta a  nostro Senyor. 12 »E si serà cabra la lur  
Lv 3,12  la lur oferta e oferran aquella a  nostro Senyor, 13 pos la sua mà sobre lo  
Lv 3,16  al Senyor Déu. Tot lo sèu serà de  nostro Senyor. 17 »Perdurable dret en las  
Lv 4,1  4,Tit Capítol quart 1 E parlà  nostro Senyor Déu a Moysès e dix: 2 –Parla 
Lv 4,4 del tabernacle del testimoni devant  nostro Senyor e posarà la sua mà sobre lo  
Lv 4,15  com lo vadell serà degollat devant  nostro Senyor, 16 lo prevere untat prenga  
Lv 4,18 los corns de l’altar qui és devant  nostro Senyor en lo tabernacle del  
Lv 4,22  príncep quantre un home de ço que  nostro Senyor veda per ignorància, 23 e  
Lv 4,23  son peccat, ofira sacrifici a  nostro Senyor, I cabrit de las cabres que  
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Lv 4,24 en lo loch on solen degollar devant  nostro Senyor los holocausts, car per  
Lv 4,27  ço és, que fassa qualque cose que  nostro Senyor vet en la lig e puxs se’n  
Lv 4,31  l’altar en odor de suavetat a  nostro Senyor, e preguerà per aquell lo  
Lv 4,35  cremat sobre l’altar en encens a  nostro Senyor, e prech per aquell e per  
Lv 5,7  ofira II tortres o II coloms a  nostro Senyor, un per lo peccat e altre  
Lv 5,14 prevera per presentalla. 14 E parlà  nostro Senyor Déu a Moysès dient: 15  
Lv 5,17  e ferà una de las coses que  nostro Senyor veda en la lig, e entendrà  
Lv 6,1  del Senyor. 6,Tit  1 E parlà  nostro Senyor a Moysès dient: 2 –Ànima qui 
Lv 6,8  que peccà. Capítol VI 8 E parlà  nostro Senyor Déu a Moysès dient: 9 –Mana  
Lv 6,15 altar en remembransa de odor suau a  nostro Senyor; 16 e lo romanent de la  
Lv 6,19  seran santifichats. 19 E parlà  nostro Senyor Déu a Moysès dient: 20  
Lv 6,21  calenta en odor de suavetat a  nostro Senyor. 22 E tota la oferta serà  
Lv 6,24 negú no menig d’aquell. 24 E parlà  nostro Senyor a Moysès dient: 25 –Parla a  
Lv 7,5 sobre l’altar, car açò és perfum a  nostro Senyor per la colpa. 6 Tots los  
Lv 7,14  quals oferrà I per promíssias a  nostro Senyor, e serà dels sacerdots que  
Lv 7,22  tallat del ceu poble. 22 E parlà  nostro Senyor a Moysès dient: 23 –Parla  
Lv 7,28  parirà de son poble. 28 E parlà  nostro Senyor a Moysès dient: 29 –Parla  
Lv 7,38  pacificables, 38 les quals mès  nostro Senyor [*] en lo munt de Sinaý com  
Lv 8,1 Sinaý. 8,Tit Capítol VIII 1 E parlà  nostro Senyor a Moysès dient: 2 –Pren Aron 
Lv 8,5  a ells: –Aquesta és la paraula que  nostro Senyor manà fer. 6 E mantinent pres 
Lv 8,9  axí com havia manat a ell  nostro Senyor. 10 E aportà untament d’oli 
Lv 8,13  en ells mitra, axí com havia manat  nostro Senyor. 14 E aportà I vadell per  
Lv 8,17  albergades, axí com li havia manat  nostro Senyor. 18 E oferí I ariet en  
Lv 8,26 cistella del pa alís qui era devant  nostro Senyor; pa sens levat e I bestesa a 
Lv 8,28  oferta en odor suau de sacrifici a  nostro Senyor. 29 E pres lo pits, e alsà  
Lv 9,2 munde e net, e ofira aquells devant  nostro Senyor. 3 E diràs als fills d’  
Lv 9,6  –Aquesta és la paraula que manà  nostro Senyor que fareu, e aparrà a  
Lv 9,7  poble, aora per ell, axí com manà  nostro Senyor. 8 E mantinent Aron se  
Lv 9,10 perfumà sobre l’altar axí com manà  nostro Senyor a Moysès. 11 E la carn e la  
Lv 9,24  E com lo poble viu açò, loaren a  nostro Senyor Déu e gitaren-se sobre  
Lv 10,1 hi foch e ancens, e oferiren devant  nostro Senyor foch strany, lo qual a ells  
Lv 10,2  no era manat. 2 E isqué foch de  nostro Senyor e cremà aquells, e foren  
Lv 10,2 cremà aquells, e foren morts devant  nostro Senyor. 3 E dix Moysès a Aron: –Açò 
Lv 10,3 Moysès a Aron: –Açò és ço que parlà  nostro Senyor: Jo seré santificat en  
Lv 10,6  sobre lo cremament que cremà  nostro Senyor Déu; 7 mas vosaltres no  
Lv 10,8  segons que manà Moysès. 8 E dix  nostro Senyor a Aron: 9 –Tot vi és qui pot 
Lv 10,12 sacrifici que romàs de la oferta de  nostro Senyor e menjau aquell sens levat  
Lv 10,17  e que pregueu per aquells devant  nostro Senyor. 18 E no és aduyta la sanch  
Lv 11,1  11,Tit Capítol XI 1 E parlà  nostro Senyor a Moysès e Aron dient: 2  
Lv 12,1 lexar. 12,Tit Capítol XII 1 E parlà  nostro Senyor Déu a Moysès dient: 2 –Parla 
Lv 13,1  13,Tit Capítol XIII 1 E parlà  nostro Senyor a Moysès e Aron dient: 2  
Lv 14,1  14,Tit Capítol XIIII 1 E parlà  nostro Senyor Déu a Moysès dient: 2  
Lv 14,33 coses en son abundement. 33 E parlà  nostro Senyor a Moysès e Aron dient: 34  
Lv 15,1  15,Tit Capítol XV 1 E parlà  nostro Senyor Déu a Moysès e Aron dient: 2 
Lv 16,1 ellas. 16,Tit Capítol XVI 1 E parlà  nostro Senyor a Moysès aprés la mort de  
Lv 16,2  lo foch strany e moriren. 2 E manà  nostro Senyor a Moysès e dix: –Parla a  
Lv 16,30  de tots vostros peccats: devant  nostro Senyor sereu mundats. 31 Lo  
Lv 16,34  en l’any. E ell féu axí com manà  nostro Senyor Déu a Moysès. 17,Tit Capítol 
Lv 17,1  17,Tit Capítol XVII 1 E parlà  nostro Senyor a Moysès dient: 2 –Digues a  
Lv 17,5  lo camp per ço que sia santifichat  nostro Senyor Déu devant la porta del  
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Lv 18,1  18,Tit Capítol XVIII 1 E parlà  nostro Senyor Déu a Moysès dient: 2 –Parle 
Lv 19,1  19,Tit Capítol XVIIIIº 1 E parlà  nostro Senyor a Moysès dient: 2 –Parle a  
Lv 20,1 vostro. 20,Tit Capítol XX 1 E parlà  nostro Senyor Déu a Moysès dient: 2 –Açò  
Lv 21,1  ells. 21,Tit Capítol XXI 1 E dix  nostro Senyor Déu a Moysès: –Parla als  
Lv 21,16 Déu qui santifich a ell. 16 E parlà  nostro Senyor a Moysès dient: 17 –Parla a  
Lv 22,1 com li fou manat. 22,Tit  1 E parlà  nostro Senyor a Moysès dient: 2 –Parle a  
Lv 22,17  santifich. Capítol XXII 17 E parlà  nostro Senyor Déu a Moysès dient: 18  
Lv 22,22  ne no fassau perfum de aquell a  nostro Senyor sobre lo ceu altar. 23 »E  
Lv 22,26  no prengau aquella. 26 E parlà  nostro Senyor Déu a Moysès dient: 27 –Bous 
Lv 23,1  sóm lo Senyor Déu. 23,Tit  1 E dix  nostro Senyor Déu a Moysès: 2 –Digues als  
Lv 23,9  en ell. Capítol XXIII 9 E parlà  nostro Senyor a Moysès dient: 10 –Parle  
Lv 23,12  I moltó de I any en presentalla a  nostro Senyor. 13 E oferreu ab ell II  
Lv 23,23  lo Senyor Déu vostro. 23 E parlà  nostro Senyor a Moysès dient: 24 –Parla  
Lv 23,26  holocausts al Senyor. 26 E dix  nostro Senyor Déu a Moysès: 27 –En lo desè 
Lv 23,33  colreu vostro dissapte. 33 E parlà  nostro Senyor a Moysès dient: 34 –Parla  
Lv 23,34  dels Tabernacles per VII dies a  nostro Senyor. 35 »Lo die primer serà  
Lv 23,36 e molt sant, e oferreu holocausts a  nostro Senyor, e açò serà a vosaltres en  
Lv 23,38  per vot e ço que de grat donau a  nostro Senyor. 39 »E en lo XV die del mes  
Lv 23,39  terra, festivareu la festa de  nostro Senyor per VII dies. Lo die primer  
Lv 23,44  Irrael totas las sotlempnitats de  nostro Senyor. 24,Tit Capítol XXIIII 1 E  
Lv 24,1  24,Tit Capítol XXIIII 1 E dix  nostro Senyor Déu a Moysès: 2 –Mana als  
Lv 24,3  e Aron pos aquellas devant  nostro Senyor, e cremen del vespre entrò  
Lv 24,11  E com blastomàs l’home lo nom de  nostro Senyor e maldigués aquell, fou  
Lv 24,13  Déu que fos fet d’ell. 13 E parlà  nostro Senyor Déu a Moysès 14 dient: –Fé  
Lv 24,16  qui maleyrà o flastomarà lo nom de  nostro Senyor Déu, sia mort de mort e sia  
Lv 24,16  o palegrí; si blastomarà lo nom de  nostro Senyor, muyre. 17 »E qui ferrà e  
Lv 24,23 E féran los fills d’Irrael axí com  nostro Senyor havia manat a Moysès. 25,Tit 
Lv 25,1  25,Tit Capítol XXV 1 E parlà  nostro Senyor Déu a Moysès en lo munt de  
Lv 26,45  los juýs e las ligs las quals donà  nostro Senyor Déu entre si e los fills d’ 
Lv 27,1 [*]. 27,Tit Capítol XXVII 1 E parlà  nostro Senyor Déu dient a Moysès: 2 –Parle 
Lv 27,10 per què és cambiat serà concegrat a  nostro Senyor. 11 Negun animal inmunde no  
Lv 27,26  sia bou sia ovella, car de  nostro Senyor són. 27 E si l’animal és  
Lv 27,32  las dècimes, seran santifichades a  nostro Senyor. 33 No tries ni bo ni mal,  
Lv 27,34  Aquests són los manaments que manà  nostro Senyor per mà de Moysès als fills  
Ex 9,27  e Aron, e dix: –Peccat he encara.  Nostro Senyor és just, e jo e mon poble  
Ex 15,18  que fermaren las tues mans. 18  Nostro Senyor regnerà per tostemps [*], 19 
Ex 16,8  quantre nós? 8 E dix Moysès:  –Nostro Senyor vos darà al vespre carn a  
Ex 28,36 or fort bell, en què entretellaràs:  “Nostro Senyor sant”, 37 e’l ligaràs ab  
Ex 33,19  tot bé, e seré apellat en nom  “Nostro Senyor” devant tu, e hauré mercè a 
Ex 34,14  14 »No vullas adorar déus stranys.  Nostro Senyor e lo seu nom és gelós, Déu  
Ex 35,30  E dix Moysès als fills de Yrrael:  –Nostro Senyor ha apellat del nom de  
Ex 1,10  quantre nós féssam batalla quantre  nostros enamichs e combatam nós e ischa de 
Ex 10,9  hy deven anar? 9 E dix Moysès: –Ab  nostros fills e ab nostres fillas e ab  
Ex 17,3 Egipte? ¿Perquè auciessas a nós e a  nostros fills e a nostro bestiar de set? 4 
Ex 25,33  ab III forats qui sían a manera de  nou en cascuns dels canons, e las pedres  
Ex 25,33  e III semblants anaps a manera de  nou, e en l’altre canó, sperulles e  
Ex 25,34  seran IIII anaps en manera de  nou, sperulles e rodanxes per sengles  
Ex 37,19  altre. 19 E III anaps a manera de  nou per cascun arbre, e [*] liris ensemps, 
Ex 37,19  e III anaps en semblansa de  nou en altre abre, sparullas ensemps e  
Ex 37,20 forrellats e IIII anaps a manera de  nou, e per cascunas [*] liris, 21 e  
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Ex 22,22  stranys en terra de Egipte. 22 »No  noureu a vídua ni a pobill; 23 si’ls  
Ex 1,8 la terra. 8 E entretant levà’s rey  novell sobre Egipte, qui no conegué Josep, 
Lv 25,22  al novèn any, fins que venga lo  novell, e menjareu lo vell. 23 »Emperò la  
Lv 26,10  e menjareu cose vella per vella e  novella per novella, e gitareu las coses  
Lv 26,10  cose vella per vella e novella per  novella, e gitareu las coses vellas com  
Ex 13,4  pa levat. 4 E †axit† lo mes de las  novellas messas. 5 Quant Déu vos haurà  
Ex 34,18 com te maní al temps del mes de las  novellas messas [*]. 19 »Tot ço que obra  
Lv 26,10  coses vellas com sobrevindran las  novellas. 11 E posaré lo meu tabernacle  
Lv 23,16  L dies, e axí ofarreu sacrificis  novells al Senyor 17 en totas vostres  
Lv 25,22  e menjareu del blat vell entrò al  novèn any, fins que venga lo novell, e  
Ex 5,3  al Senyor Déu nostro per ço que no  ·ns sdevenga pastilència ni cultell. 4 E  
Ex 5,16  servents teus som; ¿per què  ·ns feren a tort los majorsdòmens? 17 E  
Ex 5,21  -los donat cultell per ço que  ·ns ociés. 22 E tornà Moysès a nostro  
Ex 13,8  aquell die e diràs: “Açò és què  ·ns féu nostro Senyor quant isquem de  
Ex 13,15  Faraó hach endureÿt son cor e no  ·ns volia lexar, ocís nostro Senyor son  
Ex 14,5  volguem que lexàssem Yrrael que no  ·ns servís? 6 E pres la sua carreta e tot  
Ex 14,11  ¿Per què ho volguist axí fer, que  ·ns traguessas de Egipte? 12 ¿No és  
Ex 16,3  los pans [*] sadollament. Per què  ·ns manist de allà en aquest loch del  
Ex 17,3  quantre Moysès e dix: –Per què  ·ns feras exir de Egipte? ¿Perquè  
Ex 20,19 –Parla tu a nós, e oyr-t’hem. No  ·ns parla nostro Senyor per ço que per  
Ex 32,1  e dix: –Leva’t e fé’ns déus qui  ·ns vage devant, car no sabem què s’ha  
Ex 32,1  què s’ha sdevengut a Moysès, qui  ·ns ha trets de la terra de Egipte. 2 E  
Ex 32,23  e digueren-ma: “Fé’ns déus qui  ·ns vàjan devant, car no sabem què s’ha  
Ex 32,23  què s’ha sdevengut a Moysès, qui  ·ns trach de terra de Egipte”; 24 e jo  
Ex 33,15  repòs. 15 E dix Moysès: –Si tu no  ·ns vas devant, no’ns tragues de aquest  
Ex 33,15  –Si tu no’ns vas devant, no  ·ns tragues de aquest loch, 16 car ¿en què 
Ex 34,9  iniquitats e los peccats, e que  ·ns possaeschas. 10 E respòs nostro  
Ex 17,2 ’s lo poble ab Moysès e dix: –Done  ’ns aygüe que begam! E respòs Moysès: –Per 
Ex 32,1  quantre Aron e dix: –Leva’t e fé  ’ns déus qui’ns vage devant, car no sabem 
Ex 32,23  a mal; 23 e digueren-ma: “Fé  ’ns déus qui’ns vàjan devant, car no  
Lv 25,40  ab tu entrò en l’any jubileu, e  ·ntrò en aquell obrerà ab tu, 41 e aprés  
Lv 6,13 13 Aquest és lo foch perdurable que  null temps no deu defallir en l’altar. 14 
Lv 16,2  a Aron ton frare que no intre  null temps en lo santuari qui és dedins de 
Lv 25,23  23 »Emperò la terra no vendreu  null temps, car mia és, car vosaltres sou  
Ex 14,19  ab ells ensemps una culumpna de  nuu, e lexà los primers e 20 stech entre  
Ex 16,10  de nostro Senyor aparech en una  nuu. 11 E parlà nostro Senyor a Moysès e  
Ex 19,9  –Jo vendré a tu en scurina de  nuu per ço que oja lo poble, e parlaré a  
Ex 19,16  los trons e los lamps, e una  nuu fort spessa cobrí lo munt, e lo crit  
Ex 24,15 fou pujat Moysès, cobrí lo munt una  nuu, 16 e stech la glòria del Senyor sobre 
Ex 24,16  Senyor sobre Sinaý, e cobrí’l la  nuu VI dies, e al VIIèn die apellà’l del  
Ex 32,25  la horresa, e havia’l stablit  nuu entre los enamichs; 26 stech a la  
Ex 33,9  9 [*] e devallava una columpna de  nuu, e stava a la porta de la tenda, a  
Ex 34,5  nostro Senyor fou devallat ab la  nuu, stech Moysès [*] e apellà l[o] nostro 
Ex 40,32  havia manat a Moysès, 32 cobrí una  nuu lo tabernacle del testimoni, e la  
Ex 40,33  podia intrar Moysès dintre per la  nuu qui hu cobria tot, e la magestat de  
Ex 40,33  Déu qui hy resplendia, car la  nuu ho havia tot cubert. 34 Car lavors la  
Ex 40,34  havia tot cubert. 34 Car lavors la  nuu es pertia del tabernacle, e anaven los 
Ex 40,36  dessús en aquell loch. 36 E la  nuu de nostro Senyor Déu hi era de die, e  
Lv 13,45  depertida e irà ab lo cap  nuu e la vestidura que porterà serà  
Lv 16,2  sobre la cuberta e açò en una  nuu. 3 Mas ab açò vendrà Aron a la  
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Ex 33,11  lo seu servent Josuè, fill de  Nuu, infant, no’s partia de la tenda. 12  
Ex 13,21  la via, de die en columpna de  núvol e de nit en columpna de foch, per ço 
Ex 13,22  E may no’ls fallí la columpna de  núvol de die, e de nit en semblansa de  
Ex 9,20 morran.” 20 E aquell qui tembrà Déu  o la paraula de Déu féu fugir los seus  
Ex 13,14  E quant ta demanarà ton fill, demà  o l’altre, e dirà: “Què és açò?”, diràs- 
Ex 16,4  ço que’ls asaig si han la mia lig  o no, 5 e al VIèn die cúllan-na al doble 
Ex 17,7 diguéran: «¿És nostro Senyor ab nós  o no?» 8 E vench Amalech e combaté’s  
Ex 19,13  tocharà, abans serà mort ab pedres  o ab dart, e sia bístie o home no viurà.”  
Ex 19,13  ab pedres o ab dart, e sia bístie  o home no viurà.” E quant comenserà a  
Ex 20,1  nostro Senyor totas aquestas coses  o paraulas: 2 –Jo sóm Déu teu qui’t  
Ex 21,13  mas de ventura l’haurà trobat,  o Déu l’haurà aportat en sas mans, jo li  
Ex 21,15  e morrà. 15 E qui ferirà son pare  o sa mare, muyra de mort. 16 E qui furtarà 
Ex 21,18  e la un fér a l’altre ab pedra  o ab puny, e aquell no morrà mas geurà al  
Ex 21,20  feta. 20 »E qui ferirà son servent  o sa serventa ab verga e morrà en sa mà,  
Ex 21,21 del peccat; 21 e si sobreviu I jorn  o II, no haurà pena, car haver és d’ell.  
Ex 21,26  26 »E si ferrà negú son servent  o serventa e li trau l’ull e’l ferà orp, 
Ex 21,27  la dent li arrancha a son servent  o serventa, axí matex los lexerà anar  
Ex 21,28  si lo bou ab son corn ferirà home  o fembre [*], lo bou serà mort ab pedres e 
Ex 21,29  haurà acostumat de ferir, d’hir  o de l’altre ensà, e han amonestat son  
Ex 21,29  e no l’haurà amagat e auciu hom  o fembra, lo bou serà mort ab pedres e lo  
Ex 21,32  centènsia. 32 E si és vell servent  o serventa, darà XXX besants de argent al  
Ex 21,33  ab pedres. 33 E si negú obre sija  o cisterna e no la cobre e hy chau bou o  
Ex 21,33  e no la cobre e hy chau bou  o aze, 34 lo senyor de la sija o sisterna  
Ex 21,34  bou o aze, 34 lo senyor de la sija  o sisterna retrà lo preu de las bísties, e 
Ex 22,1 Capítol XXVII 1 E si negú furta bou  o ovella e la auciu o la ven, V bous  
Ex 22,1  negú furta bou o ovella e la auciu  o la ven, V bous pagarà per I, e IIII  
Ex 22,4  hom li troba ço que ha furtat [*],  o sia bou o aze o ovella, al doble ho  
Ex 22,4  ço que ha furtat [*], o sia bou  o aze o ovella, al doble ho smenarà. 5 E  
Ex 22,4  que ha furtat [*], o sia bou o aze  o ovella, al doble ho smenarà. 5 E si negú 
Ex 22,5 smenarà. 5 E si negú fa mal en camp  o en vinya e hy lexa son bestiar que  
Ex 22,5  tot ço que †menys† val en camp  o en vinya smanerà lo dan. 6 »E si foch ix 
Ex 22,7 »E si negú comana haver a son amich  o vaxell en guarda, e hom haurà emblat  
Ex 22,10 »E si algú comana a son proÿsme bou  o aze o ovella o altre bestiar en guarda,  
Ex 22,10 algú comana a son proÿsme bou o aze  o ovella o altre bestiar en guarda, e serà 
Ex 22,10  a son proÿsme bou o aze o ovella  o altre bestiar en guarda, e serà mort o  
Ex 22,10  bestiar en guarda, e serà mort  o afeblit o pres dels enamichs e negú no  
Ex 22,10  en guarda, e serà mort o afeblit  o pres dels enamichs e negú no ho veu, 11  
Ex 22,14  coses a préstich e serà enfeblit  o mort que lo senyor no hy sia, serà  
Ex 22,25  pobills. 25 »E si dónes diners  o préstich al meu poble pobre qui stà ab  
Ex 23,4  4 »Si acorres al bou de ton amich  o aze arrant, amena’l [*]. 5 Si veus l’  
Ex 26,4 unas e las altres se puguen ajustar  o acostar. 5 L bagues haurà la cortina en  
Ex 26,6  puguen adobar. 6 E feràs L sercles  o anells d’or ab los quals los vels de  
Ex 26,7  se fasse. 7 »E feràs XI cortines  o sagues de salici per cobrir lo terrat  
Ex 26,11  ab l’altre [*]. 11 L fermays  o botons de matall ab los quals sían  
Ex 28,43  al tabernacle del testimoni  o quant se poseran a l’altar per ço que  
Ex 40,30  en lo tabernacle del testimoni  o en lo cobriment del testimoni o  
Ex 40,30  o en lo cobriment del testimoni  o covinensa que pujassen a l’altar, axí  
Lv 1,2  de sas bísties, ço és, de bou  o de ovella, oferreu sacrificis. 3 »Si la  
Lv 1,10  »E si és la oferta de bísties, [*]  o de cabres, oferrà anyellat sens horresa, 
Lv 1,14  de aucells, ço és, de tortres  o de polls o coloma, 15 oferrà-la lo  
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Lv 1,14  ço és, de tortres o de polls  o coloma, 15 oferrà-la lo sacerdot a l’ 
Lv 2,5 e fogassas alizes untades de oli; 5  o si serà la oferta de cèmola mesclada ab  
Lv 3,1 aquell que sacrificharà, sia mascle  o sia famella, ofira lo pus net devant  
Lv 3,5  e lo foch dejús posat, en oferta  o en odor suau al Senyor. 6 »E si lur  
Lv 3,6  serà per pacifichament, sia mascle  o sia femella, aquell qui oferrà sia  
Lv 4,6  devant lo Senyor contra lo vel  o la claustre del santuari. 7 E poserà de  
Lv 5,2  que sia morta per alguna bístie  o que sia morta per si matexa o per alguna 
Lv 5,2  o que sia morta per si matexa  o per alguna altre reptília, e serà  
Lv 5,3  totas las sutzures que ensutzen  o ensutzar poden e li serà oblidat e puxs  
Lv 5,4  jurerà e mourà sos labis a mentir  o a mal o a bé, e en aquell jurament  
Lv 5,4  e mourà sos labis a mentir o a mal  o a bé, e en aquell jurament afermarà sa  
Lv 5,6  6 e ofira una anyella del folch  o una cabra, e aorarà per ell lo sacerdot  
Lv 5,7  oferir bestiar, ofira II tortres  o II coloms a nostro Senyor, un per lo  
Lv 5,11  son poder que ofira II tortres  o II coloms, ofira per son peccat la  
Lv 6,2  haurà rebuda e ell robarà aquella,  o en alguna manera la negarà o li’n ferà  
Lv 6,2  o en alguna manera la negarà  o li’n ferà alguna calúmpnia, 3 o la li  
Lv 6,3  o li’n ferà alguna calúmpnia, 3  o la li metrà en cose perduda o la li  
Lv 6,3  3 o la li metrà en cose perduda  o la li selarà, o en totas aquestas  
Lv 6,3  en cose perduda o la li selarà,  o en totas aquestas maneras o en una de  
Lv 6,3 selarà, o en totas aquestas maneras  o en una de totas ferà contra aquell 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 chassola  o en paella, serà del sacerdot qui ho  
Lv 7,10  10 vulle’s que sia ab oli untat  o mesclat o sia secha menys de res, a tots 
Lv 7,10  ’s que sia ab oli untat o mesclat  o sia secha menys de res, a tots los fills 
Lv 7,21  »E qui tocharà la sutzura d’home  o de bístie o la cose qui ensutzar pot e  
Lv 7,21  la sutzura d’home o de bístie  o la cose qui ensutzar pot e menjarà d’  
Lv 11,9  com en terra e en aygües de flums  o en stanys, menjareu. 10 E aquell qui no  
Lv 11,32  axí vaxell de fust, que hom usa,  o pells o celici o qualque cose en què’s  
Lv 11,32  de fust, que hom usa, o pells  o celici o qualque cose en què’s fa obra, 
Lv 11,32 fust, que hom usa, o pells o celici  o qualque cose en què’s fa obra, sia  
Lv 11,40 vespre. 40 E qui menjarà d’aquella  o qui la portarà, lave la sua vestidure e  
Lv 12,6  de la sua purifichació, per fill  o per filla, portarà I anyell d’un any en 
Lv 12,6 any en holocaust e I poll de coloma  o de tortra per peccat, a la porta del  
Lv 12,8  oferir anyell, prenga II tortres  o II polls de colom, la un d’ells a fer  
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 fístola o naxensa axí com de  
Lv 13,2  serà nada diversa color o busanya  o fístola o naxensa axí com de labrozia,  
Lv 13,2  diversa color o busanya o fístola  o naxensa axí com de labrozia, sia aduyt a 
Lv 13,2 labrozia, sia aduyt a Aron sacerdot  o algú de sos fills. 3 Lo qual com veurà  
Lv 13,3  com veurà la lebrozia en la conna  o los pèls blanchs mudats, aquella color  
Lv 13,19  de l’ulcus serà sicatrix blancha  o sotsroja, sia manat al sacerdot, 20 lo  
Lv 13,24  cremade e la sanadura serà blancha  o roja, 25 concidererà aquella lo  
Lv 13,29  »Hom ho fembra en lo cap del qual  o en la barba naxerà lebrozia, veja a ell  
Lv 13,38  que l’home és nèdeu. 38 »Hom  o fembra en lo qual és la conna blancha,  
Lv 13,42  és. 41 [*] 42 mas ci en la calvura  o en lo cugurós serà blancha color o roge, 
Lv 13,42  o en lo cugurós serà blancha color  o roge, 43 e açò veurà lo sacerdot,  
Lv 13,48 e de li que labrós haurà 48 en stam  o sots regiment d’aquell o serta pell o  
Lv 13,48  en stam o sots regiment d’aquell  o serta pell o qualque cose que sia feta  
Lv 13,48  regiment d’aquell o serta pell  o qualque cose que sia feta de la pell, 49 
Lv 13,49  feta de la pell, 49 si de blancha  o roge màcula serà ensutzada, per lebrozia 
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Lv 13,51  si comenserà a sclatar la lebrozia  o si percevererà, per ensutzat serà jutjat 
Lv 13,59  sots pell, com se deguen mundar  o condempnar. 14,Tit Capítol XIIII 1 E  
Lv 14,22  II cisters d’oli, 22 e II tortres  o II polls de colom, dels quals sia la un  
Lv 14,37  parets d’aquella la plaga verda  o vermella e lur vizió dejús la paret, 38  
Lv 14,47 vespre; 47 e qui mengerà en aquella  o hi dormirà, levarà la sua vestidura. 48  
Lv 14,57 ab què’s puga conèxer qui és munde  o inmunde. 15,Tit Capítol XV 1 E parlà  
Lv 15,14  en lo VIIIèn die pendrà II tortres  o II colomins, e devant Déu ell vindrà a  
Lv 15,21  al vespre; 21 e lo loch on dormirà  o ciurà en los dies del seu depertiment  
Lv 15,29  die oferrà al sacerdot II tortres  o II colomins a la porta del tabernacle  
Lv 17,3 dels fills d’Irrael que ociurà bou  o ovella o cabra en la albergade o fore la 
Lv 17,3  d’Irrael que ociurà bou o ovella  o cabra en la albergade o fore la  
Lv 17,3  o ovella o cabra en la albergade  o fore la albergade, 4 e no l’oferrà a la 
Lv 17,8  ab vosaltres que oferrà holocaust  o sacrifici 9 e no hu aporterà a la porta  
Lv 17,10  serà tallat de son poble. 10 »Home  o qualsevulla de la casa d’Irrael, privat 
Lv 17,10  de la casa d’Irrael, privat  o strany qui palegrineig entre vosaltres,  
Lv 17,13 13 »[*] qui cassarà cassa de bístie  o de voletaria de las quals vos és lícit  
Lv 17,15 ànima que menjarà cose morta per ci  o per altre bístie, axí lo nediu com l’  
Lv 18,9  de ta sor, de part de ton pare  o de ta mare, que serà engendrade en casa  
Lv 18,9  mare, que serà engendrade en casa  o defora. 10 »E no revalaràs la vergonya  
Lv 18,28 guardau que semblantment no us rasa  o us git si feu semblants coses, axí com  
Lv 20,9  santifich. 9 »Qui maleyrà son pare  o sa mare muyre de mort, car aquell qui  
Lv 20,10  ab la muller d’altre per adulteri  o ab la muller de son proÿsme, muyre per  
Lv 20,15  vosaltres. 15 »E qui jaurà ab egua  o ab ovella, muyre de mort, e la bèstie  
Lv 20,27  per ço que fósseu meus. 27 »Hom  o fembra qui serà encantador e haurà  
Lv 21,18 acost al ceu ministeri si serà sech  o rencallós, o poch o gran o ab lo nas  
Lv 21,18 ministeri si serà sech o rencallós,  o poch o gran o ab lo nas tort, 19 ne sia  
Lv 21,18  si serà sech o rencallós, o poch  o gran o ab lo nas tort, 19 ne sia afollat 
Lv 21,18  sech o rencallós, o poch o gran  o ab lo nas tort, 19 ne sia afollat lo peu 
Lv 21,19  nas tort, 19 ne sia afollat lo peu  o la mà o la cama, 20 ni serà geperut o  
Lv 21,19  19 ne sia afollat lo peu o la mà  o la cama, 20 ni serà geperut o leganyós,  
Lv 21,20 la mà o la cama, 20 ni serà geperut  o leganyós, o si haurà desfeta en l’ull,  
Lv 21,20  20 ni serà geperut o leganyós,  o si haurà desfeta en l’ull, o si serà  
Lv 21,20  o si haurà desfeta en l’ull,  o si serà ronyós o serpiginós o lantillós  
Lv 21,20 desfeta en l’ull, o si serà ronyós  o serpiginós o lantillós o pigatós; 21  
Lv 21,20  ull, o si serà ronyós o serpiginós  o lantillós o pigatós; 21 tots aquells del 
Lv 21,20  ronyós o serpiginós o lantillós  o pigatós; 21 tots aquells del linatge de  
Lv 22,4  Qui tocharà inmundícia de animal  o de home lo qual decórrega sperma axí com 
Lv 22,13 pormíssias; 13 e si retornerà vídua  o rebujade menys d’infants en la casa de  
Lv 22,18  la sua ofarena e pagarà son vot  o de grat oferrà qualque cose, aquell  
Lv 22,19  menys de màcula de vostros bous  o de vostres ovellas o de vostres cabres;  
Lv 22,19  vostros bous o de vostres ovellas  o de vostres cabres; 20 e si haurà màcula, 
Lv 22,21 oferrà sacrifici pacificable a Déu,  o oferrà sos vots [*], axí de bous com de  
Lv 22,22  no serà en aquell, 22 axí com sech  o trenchat o havent sanadura de algun mal, 
Lv 22,22  aquell, 22 axí com sech o trenchat  o havent sanadura de algun mal, o pigota o 
Lv 22,22  o havent sanadura de algun mal,  o pigota o scàbia o serpiyen o impetigen.  
Lv 22,22  sanadura de algun mal, o pigota  o scàbia o serpiyen o impetigen. No  
Lv 22,22  de algun mal, o pigota o scàbia  o serpiyen o impetigen. No oferràs aquell  
Lv 22,22  mal, o pigota o scàbia o serpiyen  o impetigen. No oferràs aquell al Senyor,  
Lv 22,23  23 »E porà oferir de grat bou  o ovella que haja talladas las orellas e  
Lv 22,24 24 Ab negun animal contret, aronsat  o sech o menys de genetius no ofirau al  
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Lv 22,24  animal contret, aronsat o sech  o menys de genetius no ofirau al Senyor,  
Lv 22,25  no ofirau pa al Senyor Déu vostro,  o qualque cose volran donar que sia  
Lv 22,25  volran donar que sia corrompuda  o no nèdea no prengau aquella. 26 E parlà  
Lv 24,16  son peccat, 16 e qui maleyrà  o flastomarà lo nom de nostro Senyor Déu,  
Lv 24,16  lo poble, vullas que sia ciutadà  o palegrí; si blastomarà lo nom de nostro  
Lv 25,14  a qualsevulla de tos ciutadans  o compreràs d’ell, no costrengues ton  
Lv 25,35  frare e vendrà en ta mà com strany  o palegrí e viurà ab tu, 36 no prengues  
Lv 25,45  qui palegrinegen entre vosaltres  o aquells qui d’ells seran nats en la  
Lv 25,47 vendrà si matex a algú dels stranys  o dels palegrins qui stan entre vosaltres, 
Lv 25,49  pot rembre aquell, 49 vullas germà  o avoncle o cosín germà. E si per ventura  
Lv 25,49  aquell, 49 vullas germà o avoncle  o cosín germà. E si per ventura no’s pot  
Lv 27,12 sacerdot, 12 lo qual jutge si és bo  o àvol, e que axí stablescha lo preu, e ço 
Lv 27,14  lo sacerdot aquella si és bona  o mala, e segons lo preu que per aquell  
Lv 27,28  que a Déu serà concegrat, sia home  o animal o camp, no’s deu vendre ni’s  
Lv 27,28  serà concegrat, sia home o animal  o camp, no’s deu vendre ni’s pot rembre. 
Ex 32,4  -na un vadell. E digué lo poble:  –O Yrrael, aquests són los teus déus, qui  
Ex 32,8  adorat e sacrifichat, e han dit:  “O Yrrael, aquest és lo teu déu qui’t  
Ex 24,7  nostro Senyor ha parlat, e serem  obedients a ell. 8 E pres la sanch e  
Ex 15,26  e fas devant ell ço qui és dret, e  obeyràs los seus manaments [*], no amanaré 
Ex 6,9  als fills d’Irrael, e ells no l’ obeÿren per engoxa de l’spirit e per la  
Lv 26,18  us perceguirà. 18 »E si per açò no  obeyreu a mi, en vostros castigaments jo  
Lv 7,38  fills d’Irrael que oferíssan lurs  oblacions al Senyor Déu en lo desert de  
Lv 5,2 o per alguna altre reptília, e serà  oblidada de la sua inmundància, mala és e  
Lv 5,4 aquell jurament afermarà sa paraula  oblidadement e aprés entendrà la sua  
Lv 5,3 ensutzen o ensutzar poden e li serà  oblidat e puxs ho conexerà, digne és de  
Lv 27,2  Irrael: »Home que ferà vot a Déu e  obliguerà la sua ànima, donerà lo preu ceu 
Ex 5,13  -los e dèyan: –Compliu vostre  obra tots dies axí complidament com fèyau  
Ex 6,9  per engoxa de l’spirit e per la  obra fort dura. 10 E parlà nostro Senyor a 
Ex 12,16  matex; e no fereu en ells res de  obra fora ço que tany a menjar. 17 [*] e  
Ex 21,19  que lo ferit hauria fetas e la  obra que en aquell temps hauria feta. 20  
Ex 23,16  16 »E la festa del mes de la tua  obra primera que salveràs al camp. »E la  
Ex 24,10  e staven sots sos peus, quax  obra de safir de pedre e quax cel com és  
Ex 25,33  sperulles e liris. Aquesta serà la  obra de VI canons que partiran devant l’  
Ex 26,8  8 de longuesa la una saga  †obra† haurà XXX colzades, e d’ample  
Ex 28,6 e cotó tint e bis retort, 6 [*] per  obra ben ordonada. 7 Haurà II vores en la  
Ex 28,11  l’orde de lur nativitat. 11 Per  obra entratellada e entratelladura de  
Ex 28,15  »E feràs lo recional del judici ab  obra texida e polida, segons la texidura  
Ex 28,39  e feràs tiara de bis, e braguer de  obra polida, 40 però aparellaràs als fills 
Ex 30,25  sant de unció e ungüent compost,  obra d’ungüenter. 26 E untaràs d’ell lo  
Ex 34,10  lo poble enmig de qui tu est la  obra del Senyor temorosa que jo faré. 11  
Ex 34,19 novellas messas [*]. 19 »Tot ço que  obra la vulva del linatge masculí serà  
Ex 35,21 promíssias a nostro Senyor a fer la  obra de la tenda del testimoni [*]. 22 E  
Ex 36,8 jacint e de porpre [*] e de diversa  obra [*]. 9 E una cortina havia de lonch  
Ex 38,10  e totas las entelladuras de la  obra era d’argent. 11 E ves aguiló havia  
Ex 38,11 colonas de aquella matexa manera de  obra de matall. 12 E ves ponent havia  
Ex 38,24  24 Tot l’or qui fou despès en la  obra del santuari qui fou ofert als dons,  
Ex 39,3  de jacint e [*] de bis retort 3 de  obra polida, e féu cordes d’or e pertí- 
Ex 39,8  Déu a Moysès. 8 E féu reonal de  obra polida segons la obra del  
Ex 39,8 féu reonal de obra polida segons la  obra del sobremusclo, d’or e de jacint e  
Ex 39,9  de cotó tint e de bis retort, 9 de  obra quadrat [*], 10 e posà en ell IIII  
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Ex 39,25  25 E féran gonellas de bis de  obra texida a Aron e a sos fills, 26 e  
Ex 39,29  fort pur, e scriviren en ellas per  obra de pedras preciozas: «Lo sant de  
Ex 39,31  Déu a Moysès. 31 E fon acabada la  obra del tabernacle e del terrat del  
Ex 39,32 tabernacle e lo cobriment e tota la  obra, e los anells e las taulas [*] e los  
Ex 39,43  43 E quant Moysès viu que tota la  obra era acabada, beneý’ls. 40,Tit  
Ex 40,31 tenda a l’intrant. E quant tota la  obra fou acabada e lo tabernacle del  
Lv 11,32  celici o qualque cose en què’s fa  obra, sia tenguda en aygüe, car serà  
Lv 23,8 die VIIè serà colt e sant, e neguna  obra servil no serà feta en ell. Capítol  
Ex 5,9  al Déu nostro!” 9 Opremeu-los a  obrar, e cumplen la lur obre per ço que no 
Ex 36,1  saviesa e enteniment que sabéssan  obrar [*] aquellas coses qui fossen ops en 
Ex 2,23  fills d’Irrael gemagaren per las  obras, e cridaren. E lur crit pujà a  
Ex 23,24  déus ni los colràs, ni feràs lus  obras, abans las destruyràs e trencharàs  
Ex 15,17  en lo teu ferm statge en què has  obrat, lo teu santuari, Senyor, que  
Ex 5,18  nostro Senyor.” 18 Anau, donchs, e  obrau, que no us darà hom palla, e fereu  
Ex 5,9  -los a obrar, e cumplen la lur  obre per ço que no enténgan en  
Ex 5,11 ni hom no us aminverà res de vostra  obre. 12 E fou scampat lo poble per tota  
Ex 13,15  a nostro Senyor tot ço que  obre volva que sia mascle [*].” 16 E serà  
Ex 18,20  la carrera per on deven anar, e la  obre que fassen. 21 Donchs, tria de tot lo 
Ex 20,10 del Senyor Déu teu; no feràs neguna  obre tu ni ton fill ni ta filla ni ton  
Ex 21,33  serà mort ab pedres. 33 E si negú  obre sija o cisterna e no la cobre e hy  
Ex 26,1  dues voltas tenyda, veriades e  obre de agulla la faràs. 2 La longuesa de  
Ex 26,31  II vegades tint, de bis retort ab  obre de agulla e test de bella vanetat, 32 
Ex 26,36  vegades tenyt e de bis retort per  obre d’egulla. 37 E las V colones del  
Ex 27,16 II vegades tenyt e de bis retort de  obre d’agulla, e haurà IIII colones ab  
Ex 28,8  texidura e tota la verietat de la  obre serà d’or e de jacint e de porpre e  
Ex 31,3  enteniment e de saber per fer tota  obre 4 que hom pot pensar [*], d’or e d’ 
Ex 31,14  de mort morrà, qui ferà en ell  obre parirà la sua ànima del ceu poble. 15 
Ex 31,15  del ceu poble. 15 VI dies fareu  obre, lo cetè és dissapte, sant repòs a  
Ex 31,15  Senyor; aquell qui en ell farà  obre morrà. 16 Guarden los fills d’Irrael 
Ex 31,17 la terra e lo setèn die cessà de la  obre.” 18 E donà nostro Senyor a Moysès,  
Ex 32,4 quant los hach presos, formà-ho a  obre de fondre e féu-na un vadell. E  
Ex 35,2  manades Déu fer: 2 “VI dies fareu  obre. Lo setèn die serà a vós [*],  
Ex 35,2  e repòs de nostro Senyor; qui ferà  obre en aquell die serà ocís. 3 E no  
Ex 35,32  [*], 32 a saber e pensar e a fer  obre en or e en argent e en aram, 33 en  
Ex 35,33  aram, 33 en pedres entretellades e  obre de pichadura [*]. 34 E ha donat en lo 
Ex 36,2  qui de grat havían ofert a la  obre a fer, 3 liurà’ls tots los dons dels 
Ex 36,3 E com ells stiguéssan tot die en la  obre, [*] al matí oferiren tots los vots  
Ex 36,6  fembre al sentuari no oferís en la  obre. E axí cessaren de oferir dons 7 per  
Ex 36,8 tots los savis de cor, a complir la  obre del tabernacle, X cortines de bis  
Ex 36,35  porpre e vermelló e bis retort, de  obre polida fort diversa a depertir, 36 e  
Ex 37,19 abre, sparullas ensemps e liris; ab  obre agual de VI abres que axien del fust  
Lv 19,13  per fortse. No romendrà ab tu la  obre de ton logater entrò al matí. 14 No  
Lv 20,12 jaurà ab sa nora, abdós muyren, car  obre fan de gran iniquitat, e la sanch lur 
Lv 23,3  e serà apellat sant. Neguna  obre no fareu en aquell die. Dissapte [*]  
Lv 23,7  apellat per vosaltres sant; neguna  obre servil no fareu en aquell, 8 mas  
Lv 23,21 aquell die festevitat santa; neguna  obre servil no fareu en aquell. Açò és fur 
Lv 23,25  e serà apellat sant. 25 Neguna  obre servil no fareu en aquell, e oferreu  
Lv 23,28  holocausts al Senyor. 28 Neguna  obre no fareu en lo temps de aquest die,  
Lv 23,30  ceu poble. 30 E qualquequal ferà  obre en aquell die, serà tallat de son  
Lv 23,31  poble. 31 Donchs, no fassau neguna  obre en aquell die, e açò serà fur  
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Lv 23,35  e santedat, e no fareu neguna  obre servil en aquell. 36 E VII dies  
Lv 23,36 vosaltres en fur, e no fareu neguna  obre servil en aquell. 37 »Aquestas són  
Ex 25,20  altre costat del tabernacle, 20 e  obren las lurs alas e cobren l’oracle e  
Lv 25,40  l’any jubileu, e’ntrò en aquell  obrerà ab tu, 41 e aprés axirà de ton  
Ex 20,9  lo die del dissapte. 9 VI dies  obreràs; 10 lo VIIèn die és dissapte del  
Ex 23,12  vinya e al teu olivar. 12 »VI dies  obreràs, e al die VII reposaràs, per ço  
Ex 34,21 aparràs buyt devant mi. 21 »VI dies  obreràs, al VIIè die de arar e de segar  
Ex 1,11  11 E mès sobre ells mestres de  obres per ço que’ls turmentassen de  
Ex 1,14 14 e aduyen en amargor lur vida per  obres dures de brach e de teula e de  
Ex 3,7  duresa de aquells qui’ls mètan en  obres, 8 e [*] devall per ço que’ls  
Ex 5,4  e Aron, somoveu lo poble de lurs  obres? Anau a vostros càrrechs! 5 E dix  
Ex 35,29  oferían dons per ço que féssan les  obres que Déu havia manadas per Moysès, e  
Ex 35,35  ha complits de saviesa que fassen  obres [*], de jacint e de porpre [*] e de  
Ex 39,36 e ab canalobres e ab luernas e lurs  obres ab oli, 37 e altar d’or e ungüent e 
Lv 16,29  vostres ànimas, e negú no fasse  obres, axí lo nediu com lo strany que  
Lv 23,3  santas: 3 »VI dies fareu vostres  obres, e en lo VIIèn die, que és dissapte, 
Ex 2,6  e aportaren-le-hy. 6 E  obrí-la e viu l’infant que plorava, e  
Ex 23,8  8 No pendràs dons, que los savis  obseguen e gíran las paraulas dels justs.  
Lv 8,35  e de nit estareu en lo tabernacle  observant las guardes del Senyor Déu [*],  
Lv 19,26  ab sanch. No guardereu òyhirs ne  observareu sompnis, no sortajarets, 27 ni  
Lv 11,15  genus, 15 e tot corp negre e tot  ocell de sa semblansa, 16 e sturç [*] e  
Lv 11,18  lo duch 18 e’l signe, qui és  ocell gran com àguila, e la ganta 19 e’l  
Lv 14,6  sobre aygüe vive, 6 e l’altre  ocell pendrà ab lo fust del cedre e la  
Lv 14,6 e tot açò banyarà en la sanch de l’ ocell degollat. 7 E de assò salpusch  
Lv 20,25  bístie nèdea de no nèdea, e  ocell nèdeu del no nèdeu, per ço que no  
Lv 20,25  las vostres ànimas en ovella ni en  ocell e en totas coses que’s moven en  
Lv 7,26  no menjareu en menjar, axí d’ ocells com de bestiar; 27 tota ànima qui  
Lv 14,5 vermell e hisop. 5 E degoll un dels  ocells en un vaxell de terra sobre aygüe  
Ex 19,24  per ço que per ventura no’ls  ocia. 25 E devallà Moysès al poble e  
Ex 32,27  anau [*] per mig las albergades, e  ocia cascú son frare e son amich e son  
Ex 24,5 ells oferiren a nostro Senyor Déu e  ociéran hòstias passífiques, ço és, XII  
Ex 16,3  en aquest loch del desert, perquè  ocies tota la moltitut ab fam? 4 E dix  
Ex 5,21 -los donat cultell per ço que’ns  ociés. 22 E tornà Moysès a nostro Senyor e 
Ex 32,12 per ço los ne treguist, [*] que’ls  ociessas en los munts [*]. Posa la tua ira 
Lv 20,15  ovella, muyre de mort, e la bèstie  ociets. 16 »E fembra que açò fassa de  
Ex 1,16  lo temps de parir, si és mascle  ocieu-lo, e si és famella stojau-la.  
Ex 2,12 no hy havia negú, ferí lo egipcià e  ocís-lo e amagà’l en la arena. 13 E  
Ex 13,15  son cor e no’ns volia lexar,  ocís nostro Senyor son fill primer en  
Ex 14,24  per una columpna de foch [*], e  ocís la host d’ells, 25 e girà las rodes  
Ex 34,20  e si no deràs preu per ell, serà  ocís. Lo primer fill de tos rembràs, e no  
Ex 35,2  qui ferà obre en aquell die serà  ocís. 3 E no encendreu foch en vostres  
Lv 17,3  hom dels fills d’Irrael que  ociurà bou o ovella o cabra en la  
Lv 24,17  Senyor, muyre. 17 »E qui ferrà e  ociurà home, muyre de mort; 18 e qui  
Lv 17,5  dels fills d’Irrael, los quals  ociuran en lo camp per ço que sia  
Lv 20,4  sament a Moloch e no volran a ell  ociure, 5 jo posaré la mia faç sobre l’  
Ex 25,6  ensens e ungüent e timiama de bona  odor, 7 e pedres oniquines dobles per  
Ex 29,18  e oferta és de nostro Senyor e  odor molt suau e sacrifici de Déu. 19 »E  
Ex 29,25 -ho sobre l’altar en holocaust de  odor fort suau a nostro Senyor, car oferta 
Ex 29,41  del matí e segons ço que diem, en  odor de suavesa, 42 sacrifici a nostro  
Ex 30,34  e de unicle e de gàlbano de bona  odor e encens fort luent, tot serà de  
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Ex 30,38  ferà tal, per ço que us de aquella  odor, perirà dels seus pobles. 31,Tit  
Ex 31,11  11 oli de unció e timiama de bona  odor [*]; e tot ço que a tu maní. 12 E dix 
Ex 39,37  d’or e ungüent e timiama de bona  odor, 38 e tenda a l’entrant del  
Lv 1,9  sobre l’altar en holocaust e en  odor suau a nostro Senyor. 10 »E si és la  
Lv 1,13  sobre l’altar en holocaust e en  odor fort suau a nostro Senyor. 14 »E si  
Lv 1,17  Açò és holocaust e oferta de suau  odor a Déu. 2,Tit Capítol sagon 1 »La  
Lv 2,2  e és sacrifici de plasent  odor a nostro Senyor. 3 E ço que romandrà  
Lv 2,9  e ofira’l sobre lo altar en  odor de suavesa a nostro Senyor. 10 E  
Lv 2,12  sían conponides sobre l’altar en  odor de suavetat. 13 »E qualque cose que  
Lv 3,5 lo foch dejús posat, en oferta o en  odor suau al Senyor. 6 »E si lur oferta  
Lv 3,16  altar e fer-n’ha perfum de suau  odor al Senyor Déu. Tot lo sèu serà de  
Lv 4,31 perfumar-n’has sobre l’altar en  odor de suavetat a nostro Senyor, e  
Lv 6,15  en l’altar en remembransa de  odor suau a nostro Senyor; 16 e lo  
Lv 6,21  oli, e oferran aquella calenta en  odor de suavetat a nostro Senyor. 22 E  
Lv 8,21  per ço car era holocaust de suau  odor a Déu, axí com havia manat a ell. 22  
Lv 8,28  ço car era consegració e oferta en  odor suau de sacrifici a nostro Senyor. 29 
Lv 17,6  testimoni, e perfumen del sèu en  odor de suavetat al Senyor. 7 E d’equí  
Lv 23,13  ab oli en sacrifici al Senyor, en  odor de suavetat, e vi atrecí lo quart de  
Lv 23,18  e seran en holocaust [*] en  odor de suavetat al Senyor. 19 E oferreu  
Lv 26,31  axí que no rabré d’equí avant la  odor de suavesa, 32 e destroyré la vostra  
Lv 16,13  13 E pos sobre lo foch las coses  odorants axí que la neula de aquellas e la 
Ex 30,23  Senyor a Moysès 23 e dix: –Pren  odors de la mirra primera e triada D  
Ex 30,34 nostro Senyor a Moysès: –Prin bonas  odors de stacte e de unicle e de gàlbano  
Ex 40,25 [*] 25 [*] sobre l’encens de bonas  odors, axí com Déu havia manat a Moysès.  
Ex 6,12  Senyor: –Los fills d’Irrael no m’ oen. ¿Com ma oyrà Farahó, e majorment com  
Ex 4,11  ni qui fabregà lo mut, ni lo sort  oent, ni lo sech veent? No sóm jo? 12 Vé,  
Lv 7,18  pacifichable, rebujada serà sa  ofarena e no aprofitarà a l’ofirent; e  
Lv 22,18  entre vosaltres qui oferrà la sua  ofarena e pagarà son vot o de grat oferrà  
Lv 6,14 sacrifici e dels presents que deven  ofarir los fills de Aron devant lo Senyor  
Ex 30,9 Senyor en vostres generacions. 9 No  ofarreu sobre ell timiama d’altre  
Lv 23,8  servil no fareu en aquell, 8 mas  ofarreu en foch sacrificis a Déu per VII  
Lv 23,16  cetena, ço és, L dies, e axí  ofarreu sacrificis novells al Senyor 17 en 
Ex 25,2  -las de tot hom qui de grat las  ofer. 3 Aquestas coses són que deveu  
Ex 36,5 de venir, 5 diguéran a Moysès: –Més  ofer lo poble que ops no és. 6 E manà  
Ex 37,16  d’or pur fort bell en què hom  ofer los sacrificis. 17 E féu canalobre d’ 
Lv 5,12  l’altar en remembransa del qui  ofer, 13 e prech per ell, e lo romanent  
Lv 6,26 dels sants és. 26 E lo sacerdot que  ofer, menig aquella en lo loch sant a la  
Lv 7,9 en paella, serà del sacerdot qui ho  ofer; 10 vulle’s que sia ab oli untat o  
Lv 21,8  és concegrat al Senyor Déu ceu 8 e  ofer los pans de proposició. Siau, donchs, 
Ex 29,28  de lurs sacrificis de pau que  oféran a nostro Senyor. 29 »E de la  
Lv 6,25  per peccat. »En lo loch on se  oféran los holocausts degollaràs devant  
Lv 7,11  de las coses passificables que  oféran al Senyor. 12 »E si la oferta serà  
Lv 22,2  mia santifichació que ells matexs  oferen. Jo sóm lo Senyor. 3 »Digues [*] en 
Lv 4,29  29 e pos la mà sobre lo cap de sa  oferena, la qual és per peccat, e degoll  
Lv 6,30  car sant dels sants és, 30 e tota  oferena que’s degoll per peccat de la  
Lv 7,11 masura. 11 »Aquesta és la lig de la  oferena de las coses passificables que  
Lv 7,34  d’Irrael del sacrifici de lurs  oferenas, e dar-ho-han a Aron,  
Lv 10,14  als teus fills són stojades de las  oferenas saludables dels fills d’Irrael,  
Ex 18,12  havia stat quantre ells. 12 E  oferí Getró, lo sogre de Moysès,  
Ex 35,21 fills de Yrrael devant Moysès, 21 e  oferí fort humilment promíssias a nostro  
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Ex 40,27  en lo vestiari del testimoni, e  oferí en ell holocausts e sacrificis, axí  
Lv 8,18  li havia manat nostro Senyor. 18 E  oferí I ariet en holocaust, e sobre lo cap 
Lv 8,24  e semblantment en los peus. 24 E  oferí atrecí [*] Aron: e pres de la sanch  
Lv 9,15  budells e los peus ab aygüe. 15 E  oferí-ho per lo peccat del poble. E pres 
Ex 10,25  e holocausts doneràs a nós que  oferiam al Senyor Déu nostro? 26 Tot lo  
Ex 35,24  24 e argent e or e matall e aram  oferían a nostro Senyor, e fust de setim a 
Ex 35,27  grat ho donaven. 27 E los prínceps  oferían pedras uniquines e gemes al  
Ex 35,29 hòmens e las fembras ab pensa humil  oferían dons per ço que féssan les obres  
Ex 25,29 [*] encensers e anaps, en què deven  oferir los sacrificis, de or pur. 30 E  
Ex 36,6  en la obre. E axí cessaren de  oferir dons 7 per ço car ço que havían  
Lv 5,7  7 »E en altre manera, si no porà  oferir bestiar, ofira II tortres o II  
Lv 6,20  Aron e de sos fills la qual dèvan  oferir al Senyor en lo die de la sua  
Lv 12,8  8 E si no haurà poder que puga  oferir anyell, prenga II tortres o II  
Lv 14,21  haja I anyell per la colpa per a  oferir per ço que prech per ell lo  
Lv 17,5  poble. 5 E per amor d’açò deven  oferir sacrificis e dons los sacerdots  
Lv 21,21 de Aron que hauran res de açò [*] a  oferir lo sacrifici al Senyor ni pans al  
Lv 22,23  sobre lo ceu altar. 23 »E porà  oferir de grat bou o ovella que haja  
Lv 22,27  vuytè d’equí avant seran bons a  oferir al Senyor. 28 E bou e ovella no  
Ex 24,5 E manà als jóvens dels trips e ells  oferiren a nostro Senyor Déu e ociéran  
Ex 32,6  6 E ells levaren-sa al matí e  oferiren-li holocausts e hòstias de pau; 
Ex 36,3  tot die en la obre, [*] al matí  oferiren tots los vots del poble. 4  
Ex 39,32  que Déu havia manat a Moysès, 32 e  oferiren lo tabernacle e lo cobriment e  
Ex 39,42 lo santuari, Aron e sos fills. 42 E  oferiren los fills de Yrrael axí com havia 
Lv 9,13  membres ab lo cap e cascun membre  oferiren en aquell, e posaren-ho sobre  
Lv 9,18  sacrifici pacificable del poble, e  oferiren e aportaren a ell sos fills la  
Lv 10,1  e matéran-hi foch e ancens, e  oferiren devant nostro Senyor foch strany, 
Lv 16,1  de abdosos los fills de Aron com  oferiren lo foch strany e moriren. 2 E  
Lv 22,3  coses que són concegrades e que  oferiren los fills de Yrrael al Senyor al  
Lv 22,15  dels fills d’Irrael que  oferiren al Senyor, 16 per ço que per  
Ex 36,6  que home ne fembre al sentuari no  oferís en la obre. E axí cessaren de  
Lv 7,38  com manà als fills d’Irrael que  oferíssan lurs oblacions al Senyor Déu en  
Ex 36,7  dons 7 per ço car ço que havían  oferit hi bastava e hy sobrava. 8 E féran  
Lv 23,15  altre die del dissapte en lo qual  oferiu la garba de las promíssias VII  
Ex 21,6  infants”, no n’axirà franch 6 e  oferrà’ls son senyor a Déu, e ajustar-  
Ex 29,33 lo sacrifici, e la mà de aquell qui  oferrà sia santificada. L’estrany no’n  
Lv 1,2 de Yrrael e digues-los: »Home qui  oferrà de vosaltres hòstia a nostro  
Lv 1,3  serà holocaust e del bestiar,  oferrà lo mascle no anorreat a la porta  
Lv 1,10 oferta de bísties, [*] o de cabres,  oferrà anyellat sens horresa, 11 e  
Lv 1,13  levaran ab aygüe, e lo sacerdot  oferrà totas las ofertas sobre l’altar en 
Lv 1,15  de tortres o de polls o coloma, 15  oferrà-la lo sacerdot a l’altar, e  
Lv 2,1  Capítol sagon 1 »La ànima quant  oferrà a nostro Senyor sa oferta de  
Lv 2,9 mans dels sacerdots. 9 E com aquell  oferrà aquella, prenga lo mamorial del  
Lv 3,6  mascle o sia femella, aquell qui  oferrà sia complit e net ofert. 7 »E si  
Lv 4,3  peccarà faent peccar lo poble,  oferrà per son peccat I vadell que sia net 
Lv 4,8  tabernacle. 8 E lo sèu del vadell  oferrà per lo peccat, axí aquell qui és  
Lv 4,14 Déu, 14 e puxs entendrà son peccat,  oferrà I vadell per lo peccat. E aporten  
Lv 5,10  car per peccat és; 10 e l’altre  oferrà en holocaust axí con solen fer, e  
Lv 5,18 del peccat per la sua iniquitat, 18  oferrà I moltó net del folch al sacerdot,  
Lv 7,8  una lig [*]. 8 »E lo sacerdot qui  oferrà lo sacrifici de l’holocaust haurà  
Lv 7,14  per pacificar, 14 dels quals  oferrà I per promíssias a nostro Senyor, e 
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Lv 7,29 29 –Parla als fills d’Irrael: »Qui  oferrà sacrifici pacificable al Senyor  
Lv 14,12  testimoni, 12 e pendrà l’anyell e  oferrà’l per la colpa, e lo cister de l’ 
Lv 14,12  la colpa, e lo cister de l’oli, e  oferrà totas las coses devant Déu. 13 E  
Lv 14,30 30 e de las tortres e dels colomins  oferrà 31 un per la colpa e altre en  
Lv 15,15  aquells al sacerdot, 15 lo qual  oferrà la un per lo peccat e l’altre en  
Lv 15,29  purifichació, 29 e al VIIIèn die  oferrà al sacerdot II tortres o II  
Lv 15,30  del testimoni, 30 dels quals la u  oferrà per peccat e l’altre en holocaust, 
Lv 16,3  açò vendrà Aron a la santedat, que  oferrà I toro per peccat e I moltó per  
Lv 16,9  altre a cabrit «na trematran». 9 E  oferrà Aron aquell qui serà axit en sort a 
Lv 16,24  E com serà axit, aporterà e  oferrà son holocaust e del poble, e  
Lv 17,4  o fore la albergade, 4 e no l’ oferrà a la porta del tabernacle per  
Lv 17,8  que palegrinegen ab vosaltres que  oferrà holocaust o sacrifici 9 e no hu  
Lv 19,21  francha, 21 mas per la sua colpa  oferrà al Senyor a la porta del tabernacle 
Lv 22,18  qui habiten entre vosaltres qui  oferrà la sua ofarena e pagarà son vot o  
Lv 22,18  ofarena e pagarà son vot o de grat  oferrà qualque cose, aquell oferrà en  
Lv 22,18 de grat oferrà qualque cose, aquell  oferrà en holocaust al Senyor. 19 Sia  
Lv 22,21  car no és acceptable. 21 »Home qui  oferrà sacrifici pacificable a Déu, o  
Lv 22,21  sacrifici pacificable a Déu, o  oferrà sos vots [*], axí de bous com de  
Lv 22,21 de bous com de ovellas e de cabres,  oferrà-lo menys de màcula per ço que sia 
Lv 27,27 l’animal és inmunde, aquell qui l’ oferrà lo rembrà segons la sua stimació, e 
Ex 28,38  Aron la iniquitat de aquells qui  oferran e sacrificaran los fills de Yrrael 
Lv 1,5  Senyor, los fills de Aron sacerdot  oferran la sua sanch e scamparan-la  
Lv 3,7  sia complit e net ofert. 7 »E si  oferran anyell devant nostro Senyor, 8  
Lv 3,12 12 »E si serà cabra la lur oferta e  oferran aquella a nostro Senyor, 13 pos la 
Lv 6,20  Senyor en lo die de la sua unció:  oferran la desena part d’un cister de  
Lv 6,21  fregiran en la paella ab oli, e  oferran aquella calenta en odor de  
Lv 7,30  e com abdues las coses que  oferran a Déu seran consegrades, liura-  
Lv 27,13 13 E si dar-ho volran aquells qui  oferran, anedescha sobre la stimació la Vª 
Ex 29,3  posar-ho-has en un panistre, e  oferràs-ho, e lo vadell e II moltons. 4  
Ex 29,13  lo grex [*] que sobre ells és, e  oferràs encens sobre l’eltar, 14 mas la  
Ex 29,18  trenchades e sobre son cap, 18 e  oferràs tot lo moltó ab ancens sobre l’  
Ex 29,36  sagraràs las mans d’ells, 36 e  oferràs un vadell cascun die per lo  
Ex 29,41 part de aquella [*], 41 e un anyell  oferràs al vespre segons la costuma de la  
Ex 34,26  promíssias dels blats de la terra  oferràs a la casa de Senyor Déu teu. »No  
Lv 2,8  cèmola e d’oli. 8 »Pendràs ço que  oferràs a nostro Senyor, e liurar-ho-  
Lv 2,13  sacrifici, que en tota ta oferta  oferràs sal. 14 »Si en altre manera  
Lv 2,14 oferràs sal. 14 »Si en altre manera  oferràs dons de las tuas promíssies de tos 
Lv 2,14 engraneràs axí com a forment, e axí  oferràs las tuas promíssias a nostro  
Lv 9,7  prega per tu e per lo poble, e com  oferràs dons per lo poble, aora per ell,  
Lv 22,22 o scàbia o serpiyen o impetigen. No  oferràs aquell al Senyor, ne no fassau  
Lv 22,20 cabres; 20 e si haurà màcula, no l’ oferrets, car no és acceptable. 21 »Home  
Ex 20,24  déu d’or; 24 de terra lo fareu e  oferreu sobre aquell holocausts [*],  
Lv 1,2 bísties, ço és, de bou o de ovella,  oferreu sacrificis. 3 »Si la sua oferta  
Lv 3,17  e aquell en què pengen los lombles  oferreu sobre l’altar. 4,Tit Capítol  
Lv 9,4  lo Senyor en sacrifici de cascú, e  oferreu cèmola mesclada ab oli, car vuy  
Lv 23,12  garba e santificharà aquella, 12 e  oferreu en lo die que la garba se alcerà  
Lv 23,13  presentalla a nostro Senyor. 13 E  oferreu ab ell II desenes de cèmola  
Lv 23,18  en promícies del Senyor. 18 E  oferreu ab los pans VII anyells sens  
Lv 23,19 en odor de suavetat al Senyor. 19 E  oferreu l’anyell e lo cabrit per lo  
Lv 23,25  obre servil no fareu en aquell, e  oferreu holocausts al Senyor. 26 E dix  
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Lv 23,27  vostres ànimas en aquell, e  oferreu holocausts al Senyor. 28 Neguna  
Lv 23,36  servil en aquell. 36 E VII dies  oferreu sacrificis al Senyor, e lo die  
Lv 23,36  die de reclamament e molt sant, e  oferreu holocausts a nostro Senyor, e açò  
Lv 23,37  colents, e encara santes, e  oferreu en aquellas ofertas al Senyor, e  
Ex 36,2  e aquells qui de grat havían  ofert a la obre a fer, 3 liurà’ls tots  
Ex 38,24  en la obra del santuari qui fou  ofert als dons, XXVIIII besants e DCCXXX  
Ex 38,25  a la masura del santuari. 25 E fou  ofert de aquells que [*] havían XX anys  
Lv 3,6 aquell qui oferrà sia complit e net  ofert. 7 »E si oferran anyell devant  
Lv 7,7  sants. 7 »E axí com per peccat és  ofert sacrifici, e axí matex per la colpa; 
Lv 7,25  algú menjarà lo sèu que deu ésser  ofert al Senyor Déu en ensens parirà del  
Lv 10,14  és manat a mi. 14 E lo pits que és  ofert e la cama qui és depertida menjareu  
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 Moysès: –Vuy és  ofert lo sacrifici per peccat e lo  
Lv 16,6 moltó en holocaust; 6 e quant haurà  ofert lo vadell, ell pregarà per si e per  
Lv 16,25  com per lo poble. 25 E lo sèu qui  ofert és per peccat serà perfumat sobre l’ 
Lv 22,19  en holocaust al Senyor. 19 Sia  ofert per vosaltres mascle menys de màcula 
Ex 29,18  moltó ab ancens sobre l’altar, e  oferta és de nostro Senyor e odor molt  
Ex 29,25 odor fort suau a nostro Senyor, car  oferta és d’ell. 26 E pendràs lo pits del 
Ex 29,41  al vespre segons la costuma de la  oferta del matí e segons ço que diem, en  
Ex 29,42  a nostro Senyor, perdurable  oferta en vostres generacions, [*] del  
Ex 30,9 ell timiama d’altre composició, ni  oferta ni sacrifici [*]. 10 E pregarà Aron 
Ex 30,10  en l’any, en la sanch qui és  oferta per lo peccat, e placarà sobre  
Ex 30,13 XX malles; la meytat del sicle serà  oferta a nostro Senyor. 14 Qui és degut al 
Lv 1,3  oferreu sacrificis. 3 »Si la sua  oferta serà holocaust e del bestiar,  
Lv 1,10  a nostro Senyor. 10 »E si és la  oferta de bísties, [*] o de cabres, oferrà 
Lv 1,14  a nostro Senyor. 14 »E si és la  oferta holocaust de aucells, ço és, de  
Lv 1,17 foch a la lenya. Açò és holocaust e  oferta de suau odor a Déu. 2,Tit Capítol  
Lv 2,1  quant oferrà a nostro Senyor sa  oferta de sacrifici, serà fogassa, e  
Lv 2,5  untades de oli; 5 o si serà la  oferta de cèmola mesclada ab oli e frita  
Lv 2,13  del teu sacrifici, que en tota ta  oferta oferràs sal. 14 »Si en altre manera 
Lv 2,15  oli e encens porteràs demunt, car  oferta de nostro Senyor és; 16 de las  
Lv 2,16  lo prevere per remembransa de la  oferta, axí com és del forment e de l’  
Lv 3,3 la degolladura del pacifichament en  oferta a nostro Senyor, lo grex de la tela 
Lv 3,5 la lenya, e lo foch dejús posat, en  oferta o en odor suau al Senyor. 6 »E si  
Lv 3,6 en odor suau al Senyor. 6 »E si lur  oferta serà de ovellas e la degolladura  
Lv 3,11  han sobre lo foch, e fer-n’han  oferta a nostro Senyor. 12 »E si serà  
Lv 3,12  Senyor. 12 »E si serà cabra la lur  oferta e oferran aquella a nostro Senyor,  
Lv 6,20  a Moysès dient: 20 –Aquesta és la  oferta de Aron e de sos fills la qual  
Lv 6,22  a nostro 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 7,12  que oféran al Senyor. 12 »E si la  oferta serà per acostament de gràcia,  
Lv 7,20  qui menjarà de las carns de la  oferta dels pacifichaments que és oferta  
Lv 7,20  oferta dels pacifichaments que és  oferta al Senyor Déu, parirà de son poble. 
Lv 8,28  per ço car era consegració e  oferta en odor suau de sacrifici a nostro  
Lv 10,12  lo sacrifici que romàs de la  oferta de nostro Senyor e menjau aquell  
Lv 14,13  l’anyel allà on solen degollar la  oferta per lo peccat [*], e enaxí per la  
Lv 17,4  a la porta del tabernacle per  oferta a Déu, digne és de sanch quax axí  
Lv 23,19 lo peccat, e l’anyell de l’any en  oferta pacificable. 20 E com alcerà  
Lv 27,29  29 E tota concegració que serà  oferta per home, no sia remut; e si ho és, 
Ex 22,29  ton poble. 29 »No tarderàs tas  ofertas, los delmes de tas promíssias. Lo  
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Lv 1,13  e lo sacerdot oferrà totas las  ofertas sobre l’altar en holocaust e en  
Lv 2,3  e serà sant dels sants de las  ofertas de nostro Senyor. 4 »E com  
Lv 2,10  e serà sant dels sants de las  ofertas de nostro Senyor. 11 »Totas las  
Lv 2,11  »Totas las prezentallas que seran  ofertas a nostro Senyor sían menys de  
Lv 2,12 Las promíssias solament de aquellas  ofertas [*] e lurs dons, e [*] sían  
Lv 9,22  ’ls. E com hach axí complits las  ofertas per peccat e los holocausts  
Lv 23,37  santes, e oferreu en aquellas  ofertas al Senyor, e holocausts e  
Lv 23,38  del Senyor, los dons vostros e las  ofertas per vot e ço que de grat donau a  
Ex 38,29  -los de argent. 29 E foren-hi  oferts de aram LXXIIM besants e CCCC  
Lv 8,13 ’l. 13 E com los fills d’ell foren  oferts, vestí’ls de gonellas de li e sený 
Lv 21,22 Mengeran, emperò, dels pans que són  oferts en lo santuari. 23 E no intrerà  
Ex 28,35  [*]. 35 E feràs vestir Aron en lo  ofici del ministeri per ço que ogen lo so  
Ex 31,10 de Aron e sos fills que usen de lur  ofici en los santuaris, 11 oli de unció e  
Lv 7,35  lo die que Moysès ordonà a ells en  ofici de prevere, 36 que manà a ells lo  
Lv 21,10  e las suas mans són concegrades en  ofici de sacerdot e vestirà las santas  
Lv 9,7  e sacrificha per ton peccat, e  ofir lo holocaust, e prega per tu e per lo 
Ex 35,5  a nostro Senyor. Tot home las  ofira a nostro Senyor de volentat e de bon 
Lv 2,9  prenga lo mamorial del sacrifici e  ofira’l sobre lo altar en odor de suavesa 
Lv 3,1  sia mascle o sia famella,  ofira lo pus net devant nostro Senyor. 2 E 
Lv 4,23  23 e aprés conexerà son peccat,  ofira sacrifici a nostro Senyor, I cabrit  
Lv 4,28 ’n lexa 28 e que conega son peccat,  ofira una cabra neta, 29 e pos la mà sobre 
Lv 5,6  fassa penitència per lo peccat 6 e  ofira una anyella del folch o una cabra, e 
Lv 5,7  manera, si no porà oferir bestiar,  ofira II tortres o II coloms a nostro  
Lv 5,8 donarà aquells al sacerdot, lo qual  ofira [*] primer per lo peccat, e plom-  
Lv 5,11  11 »E si no abasta son poder que  ofira II tortres o II coloms, ofira per  
Lv 5,11  que ofira II tortres o II coloms,  ofira per son peccat la desena part de I  
Lv 5,15  del Senyor sentifichades peccarà,  ofira per son peccat I moltó net del folch 
Lv 6,6 e [*] lo dan. 6 E per lo ceu peccat  ofira I moltó nèdeu del folch, e don  
Lv 7,29  pacificable al Senyor Déu,  ofira ensemps son sacrifici [*]. 30 Tenint 
Lv 9,2  e cascú sia munde e net, e  ofira aquells devant nostro Senyor. 3 E  
Lv 12,7  -ho-ha al sacerdot 7 que ho  ofira devant lo Senyor Déu e prech per  
Lv 14,4  en aquell que serà purifichat que  ofira per si II perdals vius los quals són 
Lv 14,23  e l’altre en holocaust. 23 E  ofira aquell en lo VIIIèn die lo sacerdot  
Lv 16,11  lo desert. 11 »E com açò serà fet,  ofira lo toro e prech per si e per la sua  
Lv 16,20  lo tabernacle e l’altar, ladonchs  ofira lo cabrit viu. 21 E posada cascuna  
Lv 17,9 tabernacle del testimoni per ço que  ofira a Déu, l’home aquell serà tallat de 
Lv 21,17  per companyes qui haurà màcula, no  ofira los pans al ceu Déu, 18 ni no s’  
Lv 3,9  sobre lo altar entorn, 9 e puxs  ofíran la degolladura del pacifichament  
Lv 7,33 en promíssies dels sacerdots 33 que  ofíran la sanch e lo sèu; e los fills de  
Lv 22,24  o sech o menys de genetius no  ofirau al Senyor, ni en la terra vostra  
Lv 22,25 fassau. 25 De la mà de l’strany no  ofirau pa al Senyor Déu vostro, o qualque  
Ex 30,20  se acosteran a l’altar per ço que  ofiren en aquell timiama a nostro Senyor  
Lv 3,3  la sanch entorn de l’altar, 3 e  ofiren de la degolladura del pacifichament 
Lv 6,17  part [*] aquella és del Senyor. E  ofiren l’encens en lo santo santorum, e  
Lv 7,3  scampada entorn de l’altar. 3 E  ofiren de la couha e lo grex qui cobre las 
Lv 7,12  serà per acostament de gràcia,  ofiren pans sens levat salgats d’oli, e  
Lv 21,6  del Senyor e’ls pans de lur Déu  ofiren, e per amor d’assò seran sants. 7  
Lv 5,16  sacerdot, lo qual prech per aquell  ofirent lo moltó, e serà a ell perdonat.  
Lv 7,18  sa ofarena e no aprofitarà a l’ ofirent; e majorment qualquequal ànima que 
Ex 28,35  lo ofici del ministeri per ço que  ogen lo so quant intrerà e axirà del  
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Ex 18,19  que tu no’l poràs soferir; 19 mas  oges mas paraulas e mon concell, e serà  
Ex 32,17  e dix a Moysès: –Brogit de batalla  oig en las albergades. 18 E ell respòs:  
Ex 23,13  lo nom dels déus stranys ni no’ls  oireu de vostra bocha. 14 »III vegades  
Ex 5,2 2 E ell respòs: –Qui és Senyor, que  oja ta veu, que lex Yrrael? No conech  
Ex 19,9  a tu en scurina de nuu per ço que  oja lo poble, e parlaré a tu e que creguen 
Ex 35,15 oli de unció e timiama de coses ben  olents [*] a la porta de la tenda, 16  
Ex 35,28  e al reonal, 28 e coses bé  olents e oli a las lumenàries e aparellar  
Ex 37,29  ungüents de timiama de coses ben  olents, fort neta cose de †punyent†.  
Ex 30,7 -ha ensens sobre ell, qui suaument  olga al matí, quant adoberà las luernas 8  
Ex 25,6  de jacint, e lenya de setim, 6 e  oli e alum e ensens e ungüent e timiama de 
Ex 27,20  als fills de Yrrael que t’aporten  oli de olives pur, que sia fet a molí, per 
Ex 29,2  d’ous†, e crespells alizos ab  oli; e feràs tot açò de forment. 3 E posar 
Ex 29,7  mirra santa sobre la tiara, 7 e l’ oli de la unció scamparàs sobre son cap, e 
Ex 29,21 sanch qui és sobre l’altar e de l’ oli de unció, untaràs Aron e a sos fills  
Ex 29,23  torta [*] pa, e crosta mullada en  oli, e crespell del penistre dels pans  
Ex 29,40  part de una fogassa untada ab  oli que haja masura la quarta part de  
Ex 30,24  D cicles al pes del santuari, e  oli de olives una masura. 25 E feràs oli  
Ex 30,25  de olives una masura. 25 E feràs  oli sant de unció e ungüent compost, obra  
Ex 30,31  als fills d’Irrael diràs: “Aquest  oli de unció serà a mi sant en las vostres 
Ex 31,11  de lur ofici en los santuaris, 11  oli de unció e timiama de bona odor [*]; e 
Ex 35,8 robricades [*], e fust de setim 8 e  oli a las lumenàries e per ço que’n fassa 
Ex 35,14 e canalobre e las lumenàries [*], e  oli a cremar, 15 e l’altar de timiana [*] 
Ex 35,15  15 e l’altar de timiana [*] e  oli de unció e timiama de coses ben olents 
Ex 35,28 e al reonal, 28 e coses bé olents e  oli a las lumenàries e aparellar ungüent  
Ex 37,29 cobrí’ls de launes d’or. 29 E féu  oli de santifichació dels ungüents de  
Ex 39,36  e ab luernas e lurs obres ab  oli, 37 e altar d’or e ungüent e timiama  
Ex 40,9 la tenda e sa intrada. 9 »E pendràs  oli de unció e untar-n’has lo  
Ex 40,11 tots sos vaxells, 11 [*] sacrets ab  oli de unció, per ço que sían sants dels  
Lv 2,1 serà fogassa, e scamparà sobre ella  oli, e poserà-hy encens, 2 e portar-ho 
Lv 2,2 ells prenga lo puny ple de cèmola e  oli e molt encens, e face’n lo prevera  
Lv 2,4 a saber, menys de levat mesclats ab  oli, e fogassas alizes untades de oli; 5 o 
Lv 2,4  oli, e fogassas alizes untades de  oli; 5 o si serà la oferta de cèmola  
Lv 2,5  la oferta de cèmola mesclada ab  oli e frita axí com crespells en paella,  
Lv 2,6  manudament e scamparàs demunt  oli. 7 »E si la prasentalla serà de  
Lv 2,7  †tenor†, agualment de cèmola e d’ oli. 8 »Pendràs ço que oferràs a nostro  
Lv 2,15  Senyor. 15 E scamparàs demunt  oli e encens porteràs demunt, car oferta  
Lv 2,16  axí com és del forment e de l’ oli, e de tot l’encens, car sacrifici és  
Lv 5,11  de sèmola, e no meta en aquella  oli, ni encens no n’hi pos gens, car per  
Lv 6,15  I puyn de sèmola mesclada ab  oli e molt encens, lo qual sia posat sobre 
Lv 6,21 21 La qual fregiran en la paella ab  oli, e oferran aquella calenta en odor de  
Lv 7,10 qui ho ofer; 10 vulle’s que sia ab  oli untat o mesclat o sia secha menys de  
Lv 7,12  ofiren pans sens levat salgats d’ oli, e fogassa aliza untada d’oli, e  
Lv 7,12  d’oli, e fogassa aliza untada d’ oli, e crespells de cèmola fets ab oli per 
Lv 7,12  oli, e crespells de cèmola fets ab  oli per agual mesclament, 13 e pans levats 
Lv 8,2  vestiduras e ab l’untament de l’ oli e I vadell per peccat e II moltons e I 
Lv 8,10  Senyor. 10 E aportà untament d’ oli ab lo qual untà lo tabernacle e tot ço 
Lv 8,12  per santifichar a ells. 12 E gità  oli sobre lo cap de Aron e untà’l e  
Lv 8,26  a manera de crespell salgada d’ oli e una fogassa aliza posà sobre lo sèu  
Lv 9,4 cascú, e oferreu cèmola mesclada ab  oli, car vuy aparrà a nós Déu.” 5 E  
Lv 10,7  en altre manera parireu, e lo  oli de la santa unció és sobre vosaltres.  
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Lv 14,10  en sacrifici, que sia mesclada ab  oli, e I cister d’oli. 11 E com lo  
Lv 14,10  sia mesclada ab oli, e I cister d’ oli. 11 E com lo sacerdot purificharà l’  
Lv 14,12 ’l per la colpa, e lo cister de l’ oli, e oferrà totas las coses devant Déu.  
Lv 14,15  la mà dreta e del peu, 15 e de l’ oli del cister metrà en la sua mà  
Lv 14,17  contra lo Senyor Déu, 17 e l’ oli que romandrà en la mà buyderà sobre l’ 
Lv 14,21  part de la cèmola mesclade ab  oli en sacrifici, e II cisters d’oli, 22  
Lv 14,21  oli en sacrifici, e II cisters d’ oli, 22 e II tortres o II polls de colom,  
Lv 14,24  per la colpa e lo sister de l’ oli, e levar-los-ha ensemps, 25 e  
Lv 14,26  dret. 26 E pendrà lo prevere de l’ oli del sister e posar-n’ha sobre la mà 
Lv 14,29  la colpa, 29 e lo romanent de l’ oli que és en la sua mà sinestre git sobre 
Lv 21,10  cap del qual és gitat untament d’ oli e las suas mans són concegrades en  
Lv 21,12  Ne no ischa [*] del Senyor, car l’ oli de la unció santa del Déu ceu és sobre 
Lv 23,13  II desenes de cèmola mesclada ab  oli en sacrifici al Senyor, en odor de  
Lv 24,2  fills d’Irrael que aporten a tu  oli de olives molt pur e luent a ops de  
Lv 11,17  segons son genus, 17 e mussol e  òliba, lo duch 18 e’l signe, qui és ocell 
Ex 23,11 E axí hu feràs en la vinya e al teu  olivar. 12 »VI dies obreràs, e al die VII  
Ex 27,20  de Yrrael que t’aporten oli de  olives pur, que sia fet a molí, per ço que 
Ex 30,24  al pes del santuari, e oli de  olives una masura. 25 E feràs oli sant de  
Lv 24,2  d’Irrael que aporten a tu oli de  olives molt pur e luent a ops de inluminar 
Ex 16,3  de Egipte, quant sèyam sobre las  ollas e menjàvem los pans [*] sadollament. 
Ex 5,21 ço que vosaltres haveu fet pudir la  olor e la pudor nostra devant Farahó e sos 
Ex 35,28  ungüent per fer timiama de  olor fort suau. 29 Tots los hòmens e las  
Ex 40,28  del testimoni e l’altar,  omplí d’aygüe, 29 e levaren-sa Moysès e 
Lv 9,17  17 E sacrifichà la presentalla e  omplí sa palma d’ella e féu-na perfum  
Ex 2,20 a nostras ovellas. 20 E ell dix: –A  on és? Per què’l na jaquís anar? [*]. 21  
Ex 5,11  palla. 11 Anau e culliu-na allà  on ne poreu trobar, ni hom no us aminverà  
Ex 9,26 tochà la pedra en terra de Jassen a  on éran los fills de Yrrael. 27 E tramès  
Ex 10,23 ·s moch del loch en què era. E allà  on staven los fills d’Irrael havia lum.  
Ex 12,7  en los limdars de las cases a  on lo menjaran. 8 [*] aquella nit en ast,  
Ex 15,27  teu. 27 E vinguéran en Helim, a  on havia XII fonts d’aygüe e LXX palmers, 
Ex 17,1  Senyor, [*] albergaren en Repadín,  on no havia aygüe a beura al poble. 2 E  
Ex 18,5  e sa muller a Moysès, al desert, a  on era albergat prop lo munt de Déu, 6 e  
Ex 18,20  costum de honrar, e la carrera per  on deven anar, e la obre que fassen. 21  
Ex 20,21  e Moysès acostà’s en la calija  on era nostro Senyor. 22 E dix nostro  
Ex 20,24  ovellas e vostros bous en tot loch  on haurà memòria del meu nom; vendré a tu  
Ex 29,42  testimoni, devant nostro Senyor,  on stabliré quant parlaré. 43 E allí  
Ex 30,6  devant lo feristol qui és cubert a  on te parlaré. 7 »E Aron santifichar-hi  
Ex 33,3  tu, 3 e intreràs en la terra a  on corre let e mel, car jo no pujarè ab  
Ex 36,24  e de l’altre part dels angles, là  on la encastadura dels costats sa  
Ex 38,26  vazos del santuari e la entrada a  on penja lo vel. 27 E los vazos fóran fets 
Ex 39,17  l’altre costat del reonal, 17 per  on penjaven II cadenetas d’or qui ligaven 
Lv 4,12 fora de las albergades, en loch net  on solen gitar les cendres, e cremar-ho  
Lv 4,12  sobre la lenya, e aquí serà cremat  on solen gitar las cendres. 13 »Car si  
Lv 4,24  e puxs degoll-lo en lo loch  on solen degollar devant nostro Senyor los 
Lv 4,33 aquella e degoll aquella en lo loch  on solen degollar los holocausts del  
Lv 6,25  la oferta per peccat. »En lo loch  on se oféran los holocausts degollaràs  
Lv 7,2  sants és, 2 e per amor de assò là  on degollaran lo holocaust degollaran e  
Lv 11,36  fonts e las sisternes e tota cose  on se ajústan las aygües seran mundes, e  
Lv 14,13  Déu. 13 E degollarà l’anyel allà  on solen degollar la oferta per lo peccat  
Lv 14,42  †fer altres parets† en lo loch de  on són levades aquellas, e ab altre brach  
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Lv 15,6  entrò al vespre. 6 E si siurà là  on ell ha segut, ell levarà las suas  
Lv 15,21 nèdeu entrò al vespre; 21 e lo loch  on dormirà o ciurà en los dies del seu  
Lv 15,24  per VII dies, e en tots los lochs  on ell dormirà ensutzerà. 25 »Fembra que  
Lv 15,26 temps de les mèstruas; 26 e lo loch  on dormirà e on ciurà serà ensutzat, 27 e  
Lv 15,26 mèstruas; 26 e lo loch on dormirà e  on ciurà serà ensutzat, 27 e qui tocharà a 
Lv 19,14 sort ni poseràs devant lo sech cose  on se puga fer mal, mas tembràs lo Senyor  
Ex 15,8  de la tua fortalesa, e stech la  ona del flum, e ajustaren-sa los abís  
Lv 18,14  de ta mare. 14 »La vergonya de ton  oncle no revalaràs ni no t’acostaràs a sa 
Ex 25,7  e timiama de bona odor, 7 e pedres  oniquines dobles per ornar e cose  
Ex 28,20  20 en la quarta haurà crisòlitus e  oniquinus e barilus. E seran encloses en  
Ex 39,13  13 e en la quarta, crisòlitus e  oniquinus e beriŀle, qui éran environats e 
Ex 22,25  que li fasses fortsa, ni l’ opembràs ab usures. 26 »E si prens panyora 
Lv 11,22  bruc segons son genus, e attacus e  ophiomacus e lagots, cascun d’aquests  
Ex 14,9  de Farahó e tota la host era en  Opiroch, quantre Belsafon. 10 E quant los  
Ex 1,10 e més que nós. 10 Veniu sàviament e  opremam-lo per ço que no moltiplich  
Lv 25,46  vostres dels fills d’Irrael no  opremau per vostre poder ne ab duresa. 47  
Lv 19,13 feràs calúmpnia a ton proÿsme ni no  opremes a ell per fortse. No romendrà ab  
Lv 25,39 açò ell vendrà si matex a tu, no l’ opremes axí com a catiu, 40 mas axí com a  
Ex 5,9  “Anem sacrificar al Déu nostro!” 9  Opremeu-los a obrar, e cumplen la lur  
Ex 1,12 Pichon e Ramassès. 12 E com més los  opremían, més multiplichaven e crexían. 13 
Lv 24,16  Senyor Déu, sia mort de mort e sia  opremut ab pedres per tot lo poble, vullas 
Lv 25,47  47 »E si algú de tos frares serà  opremut per pobresa e vendrà si matex a  
Ex 3,9  mi, e viu lur aflicció per què són  opremuts dels egipcians. 10 Mas vina, e  
Ex 10,2  e de tos néts quantas vegades he  opremuts los egipcians i he fets los meus  
Ex 10,26  una ungle de aquellas coses que  ops són devant lo Déu nostro, e majorment  
Ex 36,1 obrar [*] aquellas coses qui fossen  ops en ús del santuari e que manà nostro  
Ex 36,5  a Moysès: –Més ofer lo poble que  ops no és. 6 E manà Moysès cridar que home 
Lv 24,2 tu oli de olives molt pur e luent a  ops de inluminar las lànties 3 qui són  
Ex 3,22 e a sa hosta vaxells d’argent e d’ or e vestiduras, e posar-les-heu sobre 
Ex 11,2  a sa veÿna, vaxells de argent e d’ or, 3 e darà nostro Senyor gràcia al poble 
Ex 12,35  demanaren als egipcians vexells d’ or e d’argent e moltas vestidures, 36 e  
Ex 20,23  Déu altar de argent ni déu d’ or; 24 de terra lo fareu e oferreu sobre  
Ex 25,3  coses són que deveu pendre:  or i argent, aram e coure, 4 e porpre e  
Ex 25,11  d’altesa. 11 E deurar-l’has d’ or bell dins e defora, e feràs dessobre  
Ex 25,11  defora, e feràs dessobre corona d’ or entorn 12 e IIII sercles d’or, e posar 
Ex 25,12  d’or entorn 12 e IIII sercles d’ or, e posar-los-has en IIII angles de  
Ex 25,13  de setim, e cobrir-los-has d’ or, 14 e metràs-los per los forats qui  
Ex 25,18  e mig. 18 E feràs II xerubins d’ or de la una e de l’altre part de l’  
Ex 25,24  e mig, 24 e deurar-la-has ab  or molt pur. E feràs entorn de aquella una 
Ex 25,24 feràs entorn de aquella una orla d’ or 25 e una corona alta de IIII dits [*].  
Ex 25,26  26 E aparellaràs IIII cercles d’ or, e posar-los-has en los IIII  
Ex 25,27  peu; 27 sa corona haurà anells d’ or en què hom meta forrellats en ells per  
Ex 25,28 de setim e environar-los-has d’ or per portar la taula. 29 E aparellaràs  
Ex 25,29 què deven oferir los sacrificis, de  or pur. 30 E posaràs sobre la taula pans  
Ex 25,31 tostemps. 31 »E feràs canalobres d’ or net, las branques de aquells e canons e 
Ex 25,36  seran tots ab martell stoserats d’ or pur. 37 E feràs VII crazolas sobre lo  
Ex 25,38 en què sían apagades; sien fetas d’ or molt pur. 39 Tot lo pes del canalobre  
Ex 25,39 los seus vexells haurà I quintar d’ or molt net. 40 [*] e fes segons lo  
Ex 26,6  6 E feràs L sercles o anells d’ or ab los quals los vels de las cortines  
Ex 26,29  deuraràs, e metràs-hi anells d’ or per ço que tinguen los forrallats las  
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Ex 26,29 las taulas, e cobriràs de launes d’ or. 30 E’regiràs lo tabernacle segons lo  
Ex 26,32 seran deurades e hauran los caps d’ or, mas los fondaments d’argent. 33 [*]  
Ex 26,37  las tendas, e hauran los caps d’ or e los fonaments de aram. 27,Tit Capítol 
Ex 28,5 usen de sacerdoci a mi. 5 E pendran  or e jacint e porpre e cotó tint e bis  
Ex 28,8 tota la verietat de la obre serà d’ or e de jacint e de porpre e de cotó tint  
Ex 28,14  13 E feràs [*] 14 II cadenas d’ or molt pur qui s’ajusta la una ab l’  
Ex 28,15  la texidura del sobremuscle, d’ or e de jacint e de porpre e de cotó dues  
Ex 28,20  e barilus. E seran encloses en  or per lus órdens. 21 E hauran los noms  
Ex 28,22  s’ajusten la una a l’altre, d’ or fort bell, 23 e II anells d’or que  
Ex 28,23  d’or fort bell, 23 e II anells d’ or que poseràs en la una e l’altre  
Ex 28,24 ajusteràs en aquell loch cadenas d’ or qui són en los marges, 25 e ajusteràs  
Ex 28,34 senyal, 34 axí que lo senyal sia d’ or e la magrane [*]. 35 E feràs vestir  
Ex 28,36  no muyra. 36 »E feràs una launa d’ or fort bell, en què entretellaràs:  
Ex 30,3 iran devant. 3 E vestir-l’has d’ or fort bell, axí la grazela d’ell com  
Ex 30,4  aurèola engir 4 e II anells d’ or sots la corona per cascun costat per ço 
Ex 31,4  obre 4 que hom pot pensar [*], d’ or e d’argent e d’aram 5 e de marbre e  
Ex 32,2  los anells e los orellals d’ or de vostres mullers e de vostras fillas  
Ex 32,8  mostrist, e han fet un vadell d’ or fus al foch e l’han adorat e  
Ex 32,24 jo diguí’ls: “Qual de vosaltres ha  or?” E prengueren-na e donaren-me’n,  
Ex 32,31  que ha peccat e han fet déu d’ or, que tu los perdons aquest peccat. 32 E 
Ex 35,5  Senyor de volentat e de bon cor:  or e argent e aram 6 e jacint e porpre e  
Ex 35,22  armellas e anells, tots vaxells d’ or fou partit en dons de nostro Senyor. 23 
Ex 35,24  rubricades e gesint, 24 e argent e  or e matall e aram oferían a nostro  
Ex 35,32 32 a saber e pensar e a fer obre en  or e en argent e en aram, 33 en pedres  
Ex 36,13  [*]. 13 E Aron féu L cercles d’ or que s’agafassen ab las ances de las  
Ex 36,34  d’argent, e féu los cercles d’ or per ço que pogués metre los forrellats, 
Ex 36,34  e cobrí’ls de làminas d’ or. 35 E féu vela de jacint e de porpre e  
Ex 36,38  e V colones ab V caps que cobrí d’ or, e féu-na V vazos d’aquellas de  
Ex 37,3  [*]. 2 [*] 3 [*] e IIII anells d’ or per sos IIII angles, II anells a la un  
Ex 37,4 forrellats de setim, e cobrí’ls d’ or, 5 e mès-los als anells qui éran al  
Ex 37,6  aportar a ella. 6 E féu oracle d’ or fort bell, de II colzos e mig de lonch  
Ex 37,7  e mig d’ample, 7 e II xerubins d’ or [*], que posà a la una part e a l’  
Ex 37,11  colzo e mig, 11 e environà-la de  or fort bell, e féu-li làbit d’or engir 
Ex 37,11  or fort bell, e féu-li làbit d’ or engir 12 [*] de làbit corona [*] d’or. 
Ex 37,12 engir 12 [*] de làbit corona [*] d’ or. 13 E féu-hi IIII †colones† d’or, e  
Ex 37,13 or. 13 E féu-hi IIII †colones† d’ or, e posà-las en IIII angles per cascun 
Ex 37,15 del fust de setim, e environà’l d’ or fort bell, 16 e vaxells de diversos  
Ex 37,16 usos de la taula, anaps e tasses d’ or pur fort bell en què hom ofer los  
Ex 37,17  sacrificis. 17 E féu canalobre d’ or molt pur [*], e del seu abre axien  
Ex 37,22  arbres éran de aquell e tot era de  or pur. 23 [*] VII luernas [*] d’or fort  
Ex 37,23  or pur. 23 [*] VII luernas [*] d’ or fort pur. 24 E pesava I besant d’or lo 
Ex 37,24  fort pur. 24 E pesava I besant d’ or lo canalobre ab tots sos vexells. 25 E  
Ex 37,26  axían corns. 26 E vestí’l d’ or fort bell ab graella [*] e ab corns. 27 
Ex 37,27 e ab corns. 27 E féu-li corona d’ or engir, e II anells d’or sots la corona 
Ex 37,27  corona d’or engir, e II anells d’ or sots la corona per cascun costat per ço 
Ex 37,28  de setim, e cobrí’ls de launes d’ or. 29 E féu oli de santifichació dels  
Ex 38,24  e de vermelló e de bis. 24 Tot l’ or qui fou despès en la obra del santuari  
Ex 39,2  a Moysès. 2 E féu sobremuscle d’ or e de jacint e [*] de bis retort 3 de  
Ex 39,3  3 de obra polida, e féu cordes d’ or e pertí-las en fils per ço que’s  
Ex 39,6  uniquines e stretas i enclosas d’ or e entretellades per art de gemes dels  
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Ex 39,8  segons la obra del sobremusclo, d’ or e de jacint e de porpre e de cotó tint  
Ex 39,13  qui éran environats e enclozos d’ or per lurs órdens. 14 E aquestas XII  
Ex 39,15  s’ajustaven la una a l’altre, d’ or fort pur, 16 e II arpions e atrestants  
Ex 39,16 e II arpions e atrestants anells d’ or, emperò los anells d’or posaren en la  
Ex 39,16  anells d’or, emperò los anells d’ or posaren en la un e en l’altre costat  
Ex 39,17  17 per on penjaven II cadenetas d’ or qui ligaven los arpions qui parien als  
Ex 39,23  e de bis retort, 23 senys d’ or fort pur que posaren entre las magranas 
Ex 39,24  la gonella engir 24 dels senys d’ or e la magrana de què anava lo bisbe  
Ex 39,29 E féran làmina de sant ornament, d’ or fort pur, e scriviren en ellas per obra 
Ex 39,37  e lurs obres ab oli, 37 e altar d’ or e ungüent e timiama de bona odor, 38 e  
Ex 40,5  ab sas luernas. 5 E l’altar d’ or ab què’s sacrifica l’encens, devant  
Lv 8,9 frontal de aquella posà la launa d’ or consegrada en santificació, axí com  
Lv 16,15 del toro, la qual deu spergir en la  †oració† de l’oracle. 16 E perdonerà  
Ex 25,18  de la una e de l’altre part de l’ oracle; 19 lo un xerubín serà en l’un  
Ex 25,20  e obren las lurs alas e cobren l’ oracle e guarden-sa la una ala a l’  
Ex 37,6  archa per aportar a ella. 6 E féu  oracle d’or fort bell, de II colzos e mig 
Ex 37,7  a la una part e a l’altre de l’ oracle: 8 un a l’un cap e l’altre a l’  
Ex 37,8 cap e l’altre a l’altre cap de l’ oracle [*], 9 qui stanien lurs ales e  
Ex 37,9  qui stanien lurs ales e cobrien l’ oracle e guardaven la un a l’altre. 10 E  
Ex 39,34  de jacint, 34 e vel e archa [*] e  oracle, 35 e taula ab vaxells e ab pans  
Ex 40,18  e mès †en terra la carreta† e l’ oracle dessús. 19 E quant hach mesa l’  
Lv 16,15  deu spergir en la †oració† de l’ oracle. 16 E perdonerà sobre lo santuari  
Ex 32,11 faré a tu en gran gent. 11 E Moysès  orava lo Senyor Déu e deya: –Senyor, per  
Ex 28,10  en una e VI en altre, segons l’ orde de lur nativitat. 11 Per obra  
Ex 28,17 IIII ordes de pedras. En la primera  orde haurà pedres qui han nom sardis e  
Ex 39,10 IIII órdens de gemes. En la primera  orde havia sardis e stopaci e maragde; 11  
Ex 40,23 migdie, 23 e alongà ses luernas per  orde [*]. 24 [*] 25 [*] sobre l’encens de 
Lv 17,15 ensutzat entrò al vespre. E aquesta  orde los ferà mundes, 16 car si no leverà  
Ex 28,20  E seran encloses en or per lus  órdens. 21 E hauran los noms dels fills de 
Ex 39,10  quadrat [*], 10 e posà en ell IIII  órdens de gemes. En la primera orde havia  
Ex 39,13  e enclozos d’or per lurs  órdens. 14 E aquestas XII pedres éran  
Ex 28,17 amplesa, 17 e posar-hi-has IIII  ordes de pedras. En la primera orde haurà  
Ex 9,31  no temeu Déu. 31 Encara lo li e l’ ordi perdut és, per ço car l’ordi era  
Ex 9,31  e l’ordi perdut és, per ço car l’ ordi era vert e lo li ja floria; 32 la  
Lv 27,16  si ferà sembrade de XXX muigs d’ ordi, la terra vendràs per L cicles d’  
Ex 40,21  ves aguiló, fora lo vel, 21 e  ordonà sos pans axí com havia manat nostro 
Lv 7,35 del Senyor Déu en lo die que Moysès  ordonà a ells en ofici de prevere, 36 que  
Ex 28,6  e bis retort, 6 [*] per obra ben  ordonada. 7 Haurà II vores en la un  
Lv 26,15  e que no fassau ço que per mi és  ordonat, e que enrera torneu la mia  
Lv 27,14  segons lo preu que per aquell serà  ordonat serà venuda. 15 E si aquell qui  
Ex 21,6  las posts foredar-li-ha la una  orella ab una alena, e serà-li servent  
Ex 29,20 sua sanch e posar-n’has a [*] la  orella dreta de Aron e de sos fills, e  
Lv 8,23  de la sanch de aquell e tochà la  orella de Aron dreta en la strema part d’ 
Lv 8,24  e tocà’l[s] en l’estrem de la  orella dreta e lo polzo dret de las mans e 
Lv 14,14  posar-ne-ha en l’estrem de la  orella dreta d’aquell que deu ésser  
Lv 14,17 la mà buyderà sobre l’estrem de la  orella dreta d’aquell que és mundat e  
Lv 14,25  aquell poserà sobre lo strem de la  orella dreta d’aquell que és mundat e  
Lv 14,28 28 e tochar-n’ha l’estrem de la  orella dreta d’aquell e lo polze dret de  
Ex 32,2  los Aron: –Preneu los anells e los  orellals d’or de vostres mullers e de  
Ex 32,3  dix, e aportaren los anells e los  orellals a Aron. 4 E quant los hach  
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Ex 10,2  en ell, 2 e que ho comptes en las  orellas de tos fills e de tos néts quantas 
Ex 17,14  remembrament, e liura-ho en las  orellas de Josuè, car jo destroviré la  
Lv 22,23  bou o ovella que haja talladas las  orellas e la coha, mas a pagar los vots no 
Ex 27,13  E l’altre amplesa qui guarda ves  orient haurà L colzos, 14 en què haurà  
Ex 38,13  éran [*] d’argent; 13 e ves  orient aparellà tendas de L colzos, 14 de  
Lv 1,16  plomas gitarà prop l’altar, ves  orient, en aquell loch en què hom sol  
Lv 16,14  devant Déu devés lo propiciatori a  orient. 15 »E com haurà degollat lo cabrit 
Ex 25,24  pur. E feràs entorn de aquella una  orla d’or 25 e una corona alta de IIII  
Ex 39,29 a Moysès. 29 E féran làmina de sant  ornament, d’or fort pur, e scriviren en  
Ex 33,6  E posaren los fills de Yrrael lurs  ornaments del munt de Horep. 7 E Moysès  
Ex 25,7  7 e pedres oniquines dobles per  ornar e cose rehonable. 8 E fer-m’has  
Ex 39,24  e la magrana de què anava lo bisbe  ornat quant feya son ministeri, axí com  
Ex 21,26 serventa e li trau l’ull e’l ferà  orp, tremetrà’l-na franch per l’ull  
Ex 12,46  carns defora, ne trencharàs lo seu  os. 47 »Tota la companya dels fills de  
Lv 3,9  e la couha complida endret de l’ os, 10 ab los ronyons e ab lo grex qui  
Ex 13,19  de Egipte. 19 E aportà Moysès los  ossos de Josep ab si, per ço com havia  
Ex 13,19  portau-vos-na los meus  ossos de aquí ab vosaltres.» 20 E anaren  
Ex 4,9 no crèuhan aquests II senyals ni no  ouen la tua paraula, prin de la aygüe del  
Ex 15,26  e allí lo asajà 26 e dix: –Si  ous la veu del Senyor, Déu teu, e fas  
Ex 29,2  sens levat †que sia ajustada d’ ous†, e crespells alizos ab oli; e feràs  
Ex 13,13  primer fill de l’aze rembràs per  ovella, e si no’l rembs, auciuràs-lo  
Ex 22,1  XXVII 1 E si negú furta bou o  ovella e la auciu o la ven, V bous pagarà  
Ex 22,4  ha furtat [*], o sia bou o aze o  ovella, al doble ho smenarà. 5 E si negú  
Ex 22,10  comana a son proÿsme bou o aze o  ovella o altre bestiar en guarda, e serà  
Ex 34,20 Lo primer fill de l’aze rembràs ab  ovella, e si no deràs preu per ell, serà  
Lv 1,2  de sas bísties, ço és, de bou o de  ovella, oferreu sacrificis. 3 »Si la sua  
Lv 4,32  a sacrificar per peccat, ço és,  ovella, sia nèdea, 33 e pos la mà sobre lo 
Lv 14,10  prenga II anyells nèdeus e una  ovella de I any sens tacha e III deenes de 
Lv 17,3  fills d’Irrael que ociurà bou o  ovella o cabra en la albergade o fore la  
Lv 20,15  15 »E qui jaurà ab egua o ab  ovella, muyre de mort, e la bèstie ociets. 
Lv 20,25  no ensutzeu las vostres ànimas en  ovella ni en ocell e en totas coses que’s 
Lv 22,23  23 »E porà oferir de grat bou o  ovella que haja talladas las orellas e la  
Lv 22,28 bons a oferir al Senyor. 28 E bou e  ovella no degollareu en un die ab lurs  
Lv 27,26  ni prometre, sia bou sia  ovella, car de nostro Senyor són. 27 E si  
Ex 2,19  ab nós e donà a beura a nostras  ovellas. 20 E ell dix: –A on és? Per què  
Ex 3,1  Capítol quart 1 E Moysès paxia las  ovellas de Getró son sogre, sacerdot de  
Ex 9,3  sobre los cavalls e los bous e las  ovellas pastilència fort gran, 4 e ferà  
Ex 10,9  e ab nostres mullers e ab nostres  ovellas e ab nostre bestiar irem, car és  
Ex 10,24  a nostro Senyor, e vostres  ovellas e vostres bísties romanguen, e  
Ex 12,3  mes cascú pendrà un anyell de las  ovellas e dels cabrits, per lus companyes  
Ex 12,32 -vos-en [*]; 32 e preneu vostras  ovellas e vostro bestiar, e anau  
Ex 12,38  nombrar, qui’s mesclà ab ells, e  ovellas e altre bestiar molt e massa. 39 E 
Ex 20,24  aquell holocausts [*], vostres  ovellas e vostros bous en tot loch on  
Ex 22,1 la ven, V bous pagarà per I, e IIII  ovellas, per una. 2 E si és ladre qui  
Ex 22,30  fills ma deràs, 30 e de bous e de  ovellas axí matex feràs: VII dies sia ab  
Ex 34,3  ni s’hi acost en tot lo munt, ne  ovellas ni bous no hy pasturen. 4 E tallà  
Ex 34,19  qui han ànima, axí de bous com de  ovellas meu serà. 20 Lo primer fill de l’ 
Lv 3,6  Senyor. 6 »E si lur oferta serà de  ovellas e la degolladura serà per  
Lv 7,23  Irrael: »Lo sèu dels bous e de las  ovellas e de las cabres no menjareu; 24 lo 
Lv 22,19 màcula de vostros bous o de vostres  ovellas o de vostres cabres; 20 e si haurà 
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Lv 22,21  sos vots [*], axí de bous com de  ovellas e de cabres, oferrà-lo menys de  
Lv 22,27  Déu a Moysès dient: 27 –Bous e  ovellas e cabres, com nats seran, VII dies 
Lv 25,7  ab tu, 7 e tas bísties e totas tas  ovellas que’t nexeran menjaran ab tu. 8  
Lv 27,32 preu en aquellas dècimes. 32 Bous e  ovellas e cabres que passen sots la verga  
Lv 19,17 car jo sóm Senyor. 17 »No hauràs en  oy ton frare en ton cor, ans lo  
Lv 20,23  faeren ells, per què jo los he en  oy. 24 Jo parle a vosaltres que  
Lv 26,17  -vos-he en aquells que us han  oy, e fogireu e negú no us perceguirà. 18  
Lv 26,30  de vostres ýdoles, e haurà vós en  oy la mia ànima, 31 en tant que las  
Lv 26,43 lurs peccats per ço car haguéran en  oy los meus juýs e menyspresaren las mias  
Ex 9,12  Senyor lo cor de Farahó e no’ls  oý [*]. 13 E parlà nostro Senyor a Moysès  
Ex 20,18 res que ell haja. 18 E tot lo poble  oÿa los trons e los lamps e lo so del corn 
Ex 16,12  nostro Senyor a Moysès e dix: 12  –Oÿdas he las murmuracions dels fills de  
Lv 19,26  carn ab sanch. No guardereu  òyhirs ne observareu sompnis, no  
Ex 2,24 lur crit pujà a nostro Senyor. 24 E  oyí lo gemegament d’ells e rembrà’s de  
Ex 3,7 aflicció del meu poble en Egipte, e  oyí lo seu crit per la duresa de aquells  
Ex 6,5  en què foren ells stranys. 5 Yo  oyí lo gemagament dels fills de Yrrael  
Ex 7,13  endureÿt lo cor de Farahó e no’ls  oyí, axí com havia manat nostro Senyor 14  
Ex 7,22  endureÿt lo cor de Farahó e no l’ oyí, axí com nostro Senyor los havia  
Ex 8,15 era rapòs; agreujà son cor e no’ls  oyí, axí com nostro Senyor havia manat. 16 
Ex 8,19  endureÿt lo cor de Farahó e no’ls  oyí, axí com nostro Senyor havia manat. 20 
Ex 32,17  entretellada en las taulas. 17 E  oyí Josuè lo brogit del poble qui cridava, 
Ex 33,4  no’l destroýs en la carrera. 4 E  oyí lo poble aquesta paraula molt mala;  
Lv 5,1  e serà testimoni que ell ho  oyí e hu viu e hy fou concent, si no ho  
Lv 10,3 lo poble seré glorifichat. E com ho  oyí Aron, callà. 4 E apellà Moysès Mizahel 
Lv 10,20 devant los ulls de Déu. 20 E com ho  oyí Moysès, rabé la satisfacció. 11,Tit  
Ex 16,8 matí pa a sadollament per ço com ha  oyit vostre murmurament e que murmuràs  
Ex 20,19  a Moysès: –Parla tu a nós, e  oyr-t’hem. No’ns parla nostro Senyor  
Ex 22,27  ab què’s dorme; si crida a mi,  oyr-l’he [*]. 28 »No diràs mal de Déu  
Lv 26,21 si anau ab mi en duresa ni no voleu  oyr a mi, jo anediré sobre vosaltres  
Ex 6,12  fills d’Irrael no m’oen. ¿Com ma  oyrà Farahó, e majorment com no sia  
Ex 11,9  Senyor a Moysès: –Farahó no us  oyrà, si bé molts senyals se fan en terra  
Lv 5,1  quint 1 »E si ànima peccarà e  oyrà la veu de sagrament e serà testimoni  
Ex 3,18 terra en què corre let e mel.” 18 E  oyran la tua veu, e intraràs tu e los pus  
Ex 4,1  1 Respòs Moysès: –No’m creuran ni  oyran la mia veu, mas diran: “No t’és  
Ex 7,4  en terra de Egipte. 4 E no us  oyran, e matré la mia mà sobre Egipte, e  
Ex 22,23  si’ls nefrau, crideran a mi e jo  oyré lur crit, 24 e la mia fortsa  
Ex 4,31  senyals devant lo poble. 31 [*] e  oÿren que nostro Senyor havia visitats los 
Ex 5,19  majors dels fills d’Irrael [*],  oÿren que hom los deya: “No us minvarà hom 
Lv 24,14  las albergades, e tots aquells que  oÿren dir la flastomia posen lurs mans  
Lv 26,14  »Per la qual cose, si vosaltres no  oyreu ni no fareu tots los meus manaments, 
Lv 26,27  sadollareu. 27 »E si per açò no m’ oyreu ans ireu contre mi, 28 jo iré contre 
Ex 16,7  de nostro Senyor. Quant nós, havem  oÿt lo murmurament quantre nostro Senyor,  
Ex 16,9  -vos devant nostro Senyor, car  oÿt ha vostre murmurament.” 10 E com  
Ex 18,1  18,Tit Capítol XXIII 1 Quant hach  oÿt Getró, sacerdot de Median, sogre de  
Ex 18,24  en sos lochs. 24 E quant açò hach  oÿt Moysès, féu tot ço que ell havia  
Ex 34,32  Yrrael e manà’ls tot ço que havia  oÿt de nostro Senyor al munt de Sinaý. 33  
Ex 19,5  àguilas i us he a mi prezos. 5 Si  oÿu la mia veu e guardau la mia covinensa, 
Ex 6,18  de Cahat: Ameran e Ysuar e Efron e  Oziel. E los anys de la vida de Cahat  
Ex 6,22  e Zacrí e Coré. 22 E los fills de  Oziel foren: Mizael e Clicipian e Cecrí.  
Lv 10,4  Mizahel e Etelsephan, fills de  Oziel, avoncle d’Aron, e dix a ells:  
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Ex 12,15  tostemps. 15 »VII dies menjareu lo  pa alís; al primer die no haurà levat en  
Ex 12,15  cases, car aquell qui menjarà lo  pa levat, aquella ànima parirà de Yrrael,  
Ex 12,18  die del mes, al vespre, menjareu  pa alís, e [*] al XXIèn die de aquell mes, 
Ex 12,20  en vostres statges menjareu lo  pa alís. 21 E apellà Moysès los [*] fills  
Ex 13,3  loch en mà fort, que no mengeu vuy  pa levat. 4 E †axit† lo mes de las  
Ex 16,4  Senyor a Moysès: –Jo us plouré  pa del cel. Ischa lo poble e culla cascú  
Ex 16,8  al vespre carn a menjar, e al matí  pa a sadollament per ço com ha oyit vostre 
Ex 16,12  carn e al matí vos sadollareu de  pa, car jo sóm lo Senyor Déu vostre.” 13 E 
Ex 16,15  E dix-los Moysès: –Aquest és lo  pa que us envia nostro Senyor a menjar. 16 
Ex 16,32  generacions per ço que conègan lo  pa que jo’ls nodrí al desert quant fos  
Ex 18,12  los vells de Yrrael que menjassen  pa devant Déu. 13 E en l’altre jorn sech  
Ex 23,15  festa. 15 »Guardareu la festa del  pa alís; [*] axí com vos maní al temps del 
Ex 29,23 de santificació, 23 e una torta [*]  pa, e crosta mullada en oli, e crespell  
Ex 29,32  ha Aron e sos fills, e menjaran lo  pa qui és en lo panistre en lo vestiari  
Ex 29,34  si roman de la carn segrada ni del  pa tro al matí, cremar-ho-has ab foch; 
Ex 34,28  Senyor XXXX dies e XXXX nits, que  pa no menjà ni aygüe no begué, e scriví en 
Lv 8,2  e II moltons e I canestell de  pa alís, 3 e ajustaràs tot lo poble a la  
Lv 8,26 dreta. 26 E pres de la cistella del  pa alís qui era devant nostro Senyor; pa  
Lv 8,26  alís qui era devant nostro Senyor;  pa sens levat e I bestesa a manera de  
Lv 8,32  ço que romandrà de las carns e del  pa, sia cremat al foch. 33 Emperò de la  
Lv 22,25  25 De la mà de l’strany no ofirau  pa al Senyor Déu vostro, o qualque cose  
Lv 23,6  dels pans alizos, e menjareu  pa alís per VII dies. 7 E lo die primer  
Lv 23,14  atrecí lo quart de I cister. 14 »E  pa e granyons ni farines no menjareu entrò 
Lv 24,7  encens molt luent per ço que sia  pa en remebrament de sacrifici a Déu. 8 »E 
Lv 26,26  26 e puxs trencharé lo bastó del  pa vostro axí que X fembras seran en I  
Ex 21,19  mal lo feridor, emperò que ell  pach e que reta las despesas que lo ferit  
Lv 7,29  d’Irrael: »Qui oferrà sacrifici  pacificable al Senyor Déu, ofira ensemps  
Lv 7,32  32 E la mà dreta del sacrifici  pacificable serà en promíssies dels  
Lv 9,18  lo bou e l’ariet en sacrifici  pacificable del poble, e oferiren e  
Lv 22,21  21 »Home qui oferrà sacrifici  pacificable a Déu, o oferrà sos vots [*],  
Lv 23,19  e l’anyell de l’any en oferta  pacificable. 20 E com alcerà aquells lo  
Lv 7,37  e per consagració e per sacrificis  pacificables, 38 les quals mès nostro  
Lv 9,22 ofertas per peccat e los holocausts  pacificables, devallà, 23 e intraren  
Lv 17,5  e degollen aquellas presentalles  pacificables al Senyor, 6 e scampen los  
Lv 9,4  holocaust, 4 lo bou e l’ariet per  pacificament, e degollau aquells devant lo 
Lv 7,13  ab lo sacrifici de las gràcias per  pacificar, 14 dels quals oferrà I per  
Lv 7,18  18 [*] de las carns del sacrifici  pacifichable, rebujada serà sa ofarena e  
Lv 4,31  com se sol pendre dels sacrificis  pacifichables, e perfumar-n’has sobre  
Lv 6,12  farà perfum del sèu dels sacrifics  pacifichables. 13 Aquest és lo foch  
Lv 3,1 Capítol terç 1 »E si degolladura de  pacifichament serà lur do, axí com de  
Lv 3,3  3 e ofiren de la degolladura del  pacifichament en oferta a nostro Senyor,  
Lv 3,6  ovellas e la degolladura serà per  pacifichament, sia mascle o sia femella,  
Lv 3,9  9 e puxs ofíran la degolladura del  pacifichament devant nostro Senyor, e lo  
Lv 4,35  del moltó que és sacrifichat per  pacifichament, e sia cremat sobre l’altar 
Lv 7,20  de las carns de la oferta dels  pacifichaments que és oferta al Senyor  
Lv 15,13  aquell qui d’aquesta manera de  pació era ensutzat, nombrarà VII dies  
Lv 2,5 ab oli e frita axí com crespells en  paella, ço és a saber, meyns de levat, 6  
Lv 6,21  vespre. 21 La qual fregiran en la  paella ab oli, e oferran aquella calenta  
Lv 7,9  ço que serà cuyt en chassola o en  paella, serà del sacerdot qui ho ofer; 10  
Lv 1,3  del tabernacle del testimoni, a  pagar nostro Senyor; 4 e posarà las mans  
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Lv 22,23  las orellas e la coha, mas a  pagar los vots no podeu fer. 24 Ab negun  
Ex 22,1  ovella e la auciu o la ven, V bous  pagarà per I, e IIII ovellas, per una. 2 E 
Lv 22,18  qui oferrà la sua ofarena e  pagarà son vot o de grat oferrà qualque  
Ex 2,3 una sistella de jonchs engrutada de  pagunta, e posà dins l’infant, e posà’l  
Lv 25,18  habitar en la terra sens neguna  pahor, 19 e derà la terra son fruyt, dels  
Lv 26,2  2 Guardau lo meu dissapte e hajau  pahor del meu santuari. Jo sóm lo Senyor.  
Lv 26,36  que de vosaltres romandran daré  pahor en los lurs cors en las regions de  
Ex 19,18  axí com si fos forn, e era lo munt  pahorós, 19 e ab lo so del corn a poch a  
Ex 23,9  las paraulas dels justs. 9 »E ab  palagrí no seràs trist, car vosaltres  
Ex 23,9  ànimas dels strans e vosaltres fos  palagrins en terra de Egipte. 10 »E VI  
Ex 27,9  en lo munt amostrat. 9 »E feràs lo  palau del tabernacle ves migjorn, e seran  
Ex 27,12  12 En la amplesa del  palau qui guarda ves ponent seran las  
Ex 27,16  fondaments. 16 E a l’intrant del  palau ferà hom tendes de XX colzos, de  
Ex 27,17 fonaments. 17 Totas las colones del  palau seran vestidas entorn de launes d’  
Ex 27,18  argent e fondaments de aram. 18 Lo  palau tendrà de longuesa C colzos [*], e  
Ex 27,19  los forrellats d’ell axí com del  palau. 20 »E mana als fills de Yrrael que  
Ex 35,17 ab sos fonaments, 17 e cortinas del  palau, colones [*], e tenda a la porta del 
Ex 38,9  a la porta del tabernacle. 9 E féu  palau envés migdie en què havia tendas de  
Ex 38,17  d’argent. E vestí las colonas del  palau d’argent, 18 e a l’entrant d’ell  
Ex 38,18  que havían totas las tendas del  palau. 19 E las colonas foren IIII a la  
Ex 38,20  forrellats del tabernacle [*] del  palau foren d’aram engir. 21 Aquests són  
Ex 38,31  ells sa tànyan, 31 e los vazos del  palau axí entorn com a la intrada, e los  
Ex 38,31 los forrellats del tabernacle e del  palau engir. 39,Tit Capítol XXXXV 1 Mas de 
Ex 39,39  labis ab son vas, e las tendas del  palau, e las colonas ab lus vazos, 40 e  
Ex 39,40  vazos, 40 e tenda a l’intrant del  palau ab sas cordas [*]; res dels vaxells  
Ex 40,8  l’has d’aygüe. 8 E environerà lo  palau de la tenda e sa intrada. 9 »E  
Ex 40,31  a Moysès. 31 E †ragué† Moysès lo  palau engir lo tabernacle e l’altar, e  
Ex 12,48  de Yrrael farà açò. 48 E si negun  palegrí vol passar e fer la Pascha de  
Lv 24,16  lo poble, vullas que sia ciutadà o  palegrí; si blastomarà lo nom de nostro  
Lv 24,22 sia entre vosaltres, vullas que sia  palegrí vullas que sia ciutadà aquell qui  
Lv 25,35  e vendrà en ta mà com strany o  palegrí e viurà ab tu, 36 no prengues  
Ex 6,4  la terra de Canahan, terra de lur  palegrinació en què foren ells stranys. 5  
Lv 17,8  casa d’Irrael e dels stranys que  palegrinegen ab vosaltres que oferrà  
Lv 17,12  sanch, ni encara los stranys qui  palegrinegen entre vosaltres. 13 »[*] qui  
Lv 25,45  vosaltres, 45 e dels stranys qui  palegrinegen entre vosaltres o aquells qui 
Lv 17,10 casa d’Irrael, privat o strany qui  palegrineig entre vosaltres, si menjarà  
Lv 16,29  axí lo nediu com lo strany que  palegrineja entre vosaltres, 30 car en  
Lv 25,6  e a ton logater e a l’estrany que  palegrineja ab tu, 7 e tas bísties e totas 
Lv 19,10  lo lexeràs cullir als pobres e als  palegrins. Jo sóm lo Senyor Déu vostro. 11 
Lv 23,22  lexar-les-heu als pobres e als  palegrins cullir, car jo sóm lo Senyor Déu 
Lv 25,23  car mia és, car vosaltres sou  palegrins e avidedissos en ella, 24 per la 
Lv 25,47 si matex a algú dels stranys o dels  palegrins qui stan entre vosaltres,  
Lv 8,7  li e lo braguer, e vestí a ell lo  pali e demunt li donà lo ephot, 8 [*] e ab 
Ex 5,7  [*]: 7 –Vuymés no doneu  palla al poble a fer las teulas axí com  
Ex 5,10  –Axí diu Farahó: que no us donem  palla. 11 Anau e culliu-na allà on ne  
Ex 5,13  com fèyau quant hom vos dava  palla! 14 E ferien lo poble [*] e dèyan:  
Ex 5,16  teus? 16 Vet que no’ls dóna hom  palla e no podem fer tantas teulas com  
Ex 5,18 donchs, e obrau, que no us darà hom  palla, e fereu tantas teulas com solíau.  
Ex 5,12  tota la terra de Egipte a cullir  pallas. 13 E los majorsdòmens de Egipte  
Ex 28,16 angles e doble; e haurà mesura de I  palm axí en longuesa com en amplesa, 17 e  
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Lv 9,17  la presentalla e omplí sa  palma d’ella e féu-na perfum sobre la  
Ex 15,27 a on havia XII fonts d’aygüe e LXX  palmers, e anaren a Helim e albergaren  
Lv 23,40  de arbres molt bells, e brancha de  palmers, e rams de fust que haja la fulla  
Lv 11,27  ensutzat. 27 E qui irà sobre ses  palmes de tots los animals que van ab IIII 
Ex 10,21 sobre la terra de Egipte axí que’s  palpen. 22 E stès Moysès la sua mà al cel, 
Ex 29,3 forment. 3 E posar-ho-has en un  panistre, e oferràs-ho, e lo vadell e II 
Ex 29,32  e menjaran lo pa qui és en lo  panistre en lo vestiari del tabernacle del 
Ex 12,8  8 [*] aquella nit en ast, e  pans alizos ab letugues salvatges. 9 E no  
Ex 12,39  portada passada de Egipte, e féran  pans alizos sots la cendra, car no’ls  
Ex 16,3  sobre las ollas e menjàvem los  pans [*] sadollament. Per què’ns manist  
Ex 25,30 or pur. 30 E posaràs sobre la taula  pans [*] devant mi tostemps. 31 »E feràs  
Ex 29,2  e dos moltons sens horresa, 2 e  pans alizos, e cocha sens levat †que sia  
Ex 29,23  oli, e crespell del penistre dels  pans alizos qui és posat devant nostro  
Ex 34,18  foch. 18 »Guardaràs la festa dels  pans alizos; per VII dies menge [*], axí  
Ex 35,13  13 e taula ab forrellats [*], i  pans [*], 14 e canalobre e las lumenàries  
Ex 39,35  oracle, 35 e taula ab vaxells e ab  pans [*], 36 e ab canalobres e ab luernas  
Ex 40,21  fora lo vel, 21 e ordonà sos  pans axí com havia manat nostro Senyor a  
Lv 2,4  sacrifici cuyt en lo forn, axí com  pans de cèmola, ço és a saber, menys de  
Lv 7,12  per acostament de gràcia, ofiren  pans sens levat salgats d’oli, e fogassa  
Lv 7,13  ab oli per agual mesclament, 13 e  pans levats sacrificharà ab lo sacrifici  
Lv 8,31  aquell e menjau-las aquí, e los  pans de la consegració menjau, los quals  
Lv 21,6  ell, e lo perfum del Senyor e’ls  pans de lur Déu ofiren, e per amor d’assò 
Lv 21,8  al Senyor Déu ceu 8 e ofer los  pans de proposició. Siau, donchs, sants,  
Lv 21,17  qui haurà màcula, no ofira los  pans al ceu Déu, 18 ni no s’acost al ceu  
Lv 21,21  a oferir lo sacrifici al Senyor ni  pans al ceu Déu. 22 Mengeran, emperò, dels 
Lv 21,22  ceu Déu. 22 Mengeran, emperò, dels  pans que són oferts en lo santuari. 23 E  
Lv 23,6  matex mes és la sollemnitat dels  pans alizos, e menjareu pa alís per VII  
Lv 23,17  en totas vostres habitacions: [*]  pans de las promíssias, II desenes de  
Lv 23,18  del Senyor. 18 E oferreu ab los  pans VII anyells sens màcula de I any, e I 
Lv 23,20  alcerà aquells lo sacerdot ab los  pans de las promícies devant Déu, seran en 
Lv 24,5 pendràs cèmola e couràs d’ella XII  pans, cascú de II desenes, 6 dels quals  
Lv 24,9  en fur perdurable. 9 E aquells  pans seran de Aron e de sos fills per ço  
Lv 26,5  de sament, e menjareu los vostros  pans en sadollament, e menys de por  
Lv 26,26 X fembras seran en I forn coent los  pans e retran aquells a pes, e menjareu e  
Ex 22,26  opembràs ab usures. 26 »E si prens  panyora de ton proÿsme son vestir, ans que 
Ex 2,14 com matares lo egipcià? Lavors hach  paor Moysès e dix: «Com és stat açò  
Ex 33,8  e stava cascú a la porta de son  papelló, e guardaven lo dos de Moysès tro  
Ex 4,8  8 E dix-li: –Si no crèuhan la  paraula del primer senyal, creuran la  
Ex 4,8  del primer senyal, creuran la  paraula de l’altre. 9 E si no crèuhan  
Ex 4,9  II senyals ni no ouen la tua  paraula, prin de la aygüe del flum e  
Ex 8,10  –Demà. E ell dix: –Segons la tua  paraula feré, per ço que sàpies que negú  
Ex 8,13  13 E féu nostro Senyor segons la  paraula de Moysès, e moriren las granotas  
Ex 8,31  Senyor. 31 E ell féu segons la sua  paraula, e tolch las moscas de Farahó e  
Ex 9,20  20 E aquell qui tembrà Déu o la  paraula de Déu féu fugir los seus servents 
Ex 9,21  21 e aquell qui menyspresà la  paraula de nostro Senyor Déu lexà tots los 
Ex 12,24  ne nafrar. 24 E guardareu aquesta  paraula qui és en la lig, a tu e a tos  
Ex 14,12  de Egipte? 12 ¿No és aquesta la  paraula que parlàvem a tu en Egipte, e  
Ex 16,16  Senyor a menjar. 16 Aquesta és la  paraula que manà nostro Senyor: Culla d’  
Ex 16,32  32 E dix Moysès: –Aquesta és la  paraula que manà nostro Senyor: “Umpliu  
Ex 17,1  de Sím per lurs statges, segons la  paraula de nostro Senyor, [*] albergaren  
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Ex 32,28 E féran los fills de Leví segons la  paraula de Moysès, e moriren en aquell die 
Ex 33,4  carrera. 4 E oyí lo poble aquesta  paraula molt mala; plorà e negú no’s  
Ex 33,17  nostro Senyor a Moysès: –Aquesta  paraula que tu has parlada faré, car has  
Ex 34,29  fos cornuda per la companya de la  paraula de Déu. 30 E vaéran Aron e los de  
Ex 35,4  fills de Yrrael: –Aquesta és la  paraula que manà nostro Senyor: 5  
Lv 5,4  e en aquell jurament afermarà sa  paraula oblidadement e aprés entendrà la  
Lv 8,5  5 e digues a ells: –Aquesta és la  paraula que nostro Senyor manà fer. 6 E  
Lv 9,6  Déu, 6 dix Moysès: –Aquesta és la  paraula que manà nostro Senyor que fareu,  
Lv 17,2  e digues-los: Aquesta és la  paraula que manà Déu dient: 3 »Qualquequal 
Ex 2,15  15 E Farahó dix aquestas  paraulas, e volia’l auciure, e fugí-sse 
Ex 4,15  15 e parla-li e posa las mias  paraulas en la sua bocha, e jo seré en la  
Ex 4,28 28 E comptà Moysès a Aron totas las  paraulas de nostro Senyor per què havia  
Ex 4,30  Irrael. 30 E parlà Aron totas las  paraulas que nostro Senyor havia ditas a  
Ex 18,19  ’l poràs soferir; 19 mas oges mas  paraulas e mon concell, e serà Déu ab tu:  
Ex 19,6  e gent santa.” Aquestas són las  paraulas que parlaràs als fills de Yrrael. 
Ex 19,8  comptat a nostro Senyor Moysès las  paraulas del poble, 9 dix-li nostro  
Ex 19,9  tostemps. E féu a saber Moysès las  paraulas del poble a nostro Senyor, 10 e  
Ex 20,1  Senyor totas aquestas coses o  paraulas: 2 –Jo sóm Déu teu qui’t traguí  
Ex 23,8  que los savis obseguen e gíran las  paraulas dels justs. 9 »E ab palagrí no  
Ex 24,3  al poble e dix-los totas las  paraulas de nostro Senyor Déu e tots los  
Ex 24,4  farem. 4 E Moysès scriví totas las  paraulas de Déu, e levà’s matí e edifichà 
Ex 24,8  ab vosaltres sobre totas las tuas  paraulas. 9 E pujaren Moysès e Aron e  
Ex 31,18  quant hagué complidas aquestas  paraulas al munt de Sinaý, II taulas de  
Ex 34,1 primeras, e scriuré sobre ellas las  paraulas que éran en las altres que  
Ex 34,27  Senyor a Moysès: –Scriu aquestas  paraulas per las quals jo he promesa ma  
Ex 34,28  no begué, e scriví en las taulas X  paraulas de covinensa. 29 E quant Moysès  
Ex 34,33  33 E quant foren complidas las  paraulas, posà un vel sobre sa cara. 34 E  
Ex 18,7  seludaren-sa la un a l’altre ab  paraules de pau. E quant fou intrat en la  
Ex 19,7  per edat, e sponé’ls totas las  paraules que havia manat nostro Senyor, 8  
Lv 24,23 E Moysès dix totas aquestas coses e  paraules als fills d’Irrael. E aduguéran  
Lv 14,7 dret sia purgat, e puxs lex anar lo  pardal viu que se’n vaja al camp. 8 »E  
Ex 2,16  e volían abeurar lo bestiar de lur  pare. 17 E sobrevinguéran los pastors e  
Ex 2,18  18 E quant foren devant [*] lur  pare dix-los: –Per què sou vengudas pus  
Ex 2,22  que apellà Elítzer, e dix: «Déu,  pare de mon pare, ajudador meu, vina e  
Ex 2,22  Elítzer, e dix: «Déu, pare de mon  pare, ajudador meu, vina e desliura’m de  
Ex 3,6  és. 6 E dix: –Jo sóm Déu de ton  pare, Déu de Abraam e Déu de Ysach e Déu  
Ex 15,2 Aquest és mon Déu e [*]; Déu de mon  pare, e jo axelsar-l’he. 3 E nostro  
Ex 18,3  quals havia nom Gersan –e dix lo  pare: «Jo fuy strany en terra stranya»–, 4 
Ex 18,4  altre Elièser –«Car lo Déu del meu  pare, ajudador meu, m’ha desliurat de  
Ex 20,12  e santificà’l. 12 »Honra ton  pare e ta mare per ço que vischas molt  
Ex 21,15  e morrà. 15 E qui ferirà son  pare o sa mare, muyra de mort. 16 E qui  
Ex 21,17  sia mort. 17 E qui flastomarà son  pare [*], sia mort. 18 »E si II hòmens se  
Ex 22,17  pendrà-la per muller. 17 E si lo  pare de la verja no la hy vol dar, retrà- 
Ex 29,4  testimoni; e quant hauràs levat lo  pare ab los fills ab aygüe, 5 vestiràs  
Lv 6,22 en l’altar per lo sacerdot que del  pare per dret succeyrà, 23 e tot sacrifici 
Lv 16,32  axí com a sacerdot per son  pare; e aporterà vestidura de li e  
Lv 18,7 sóm lo Senyor. 7 »La letgesa de ton  pare e de ta mare no descobriràs, car te  
Lv 18,8  la vergonya de la muller de ton  pare, car vergonya de ton pare és. 9 »No  
Lv 18,8  de ton pare, car vergonya de ton  pare és. 9 »No revallaràs la vergonya de  
Lv 18,9  vergonya de ta sor, de part de ton  pare o de ta mare, que serà engendrade en  
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Lv 18,11  de la filla de la muller de ton  pare, que engendrà ton pare e és sor tua,  
Lv 18,11  de ton pare, que engendrà ton  pare e és sor tua, no descobriràs. 12 »La  
Lv 18,12  12 »La vergonya de la sor de ton  pare [*], car carn és de ton pare. 13 »Ne  
Lv 18,12 de ton pare [*], car carn és de ton  pare. 13 »Ne la vergonya de la sor de ta  
Lv 19,3  3 »E cascú de vosaltres tema son  pare e sa mare. »E guardau lo meu  
Lv 20,9  us santifich. 9 »Qui maleyrà son  pare o sa mare muyre de mort, car aquell  
Lv 20,9 de mort, car aquell qui maleyrà son  pare e sa mare, la sanch de aquells sia  
Lv 20,11  ab sa madrastre muller de son  pare e descobrirà la vergonya de son pare, 
Lv 20,11  e descobrirà la vergonya de son  pare, muyren de mor abdosos, e la sanch d’ 
Lv 20,17 »Qui pendrà sa germana filla de son  pare [*], e veurà la letgeza d’ella e  
Lv 20,19  las vergonyas de la germana de ton  pare ne de ta mare, e qui açò ferà las  
Lv 21,2  cosins e en propis, ço és, sobre  pare e mare e fill e filla e frare 3 e sor 
Lv 21,9 presa en adulteri e desonrerà a son  pare, sia cremada per foch. 10 »E lo  
Lv 21,11  de tot en tot; emperò sobre son  pare e sobre sa mare no serà ensutzat. 12  
Lv 22,13  menys d’infants en la casa de son  pare, axí com havia acostumat dementre era 
Lv 22,13  mengerà dels menjars de son  pare. Negun hom strany no ha poder de  
Lv 20,5  sobre l’home aquell e sobre son  parentat, e perseguiré aquell e tots  
Lv 20,20  e descobrirà la vergonya de son  parentat, abdosos porteran la lur  
Lv 25,41  ab sos infants e retornerà a son  parentat e a la possació de sos pares; 42  
Lv 25,47 entre vosaltres, qualsevulla de son  parentat lo pot rembre; 48 aprés la venda, 
Lv 18,14 a sa muller, car a tu se conjuny en  parentesch. 15 »No descobriràs la vergonya 
Ex 1,6  [*] ell e sos frares e tot aquell  parentiu, 7 los fills de Yrrael cresquéran 
Ex 3,13  dir-los-he: “Lo Déu de vostres  pares m’ha tremès a vosaltres”; si’m  
Ex 3,15  Yrrael: “Lo Senyor Déu de vostres  pares, Déu de Abraam e Déu de Ysach e Déu  
Ex 3,16  e diràs: “Lo Senyor Déu de vostres  pares m’és aparagut, Déu de Abraam e Déu  
Ex 4,5  ço que [*] lo Senyor Déu de tos  pares t’és aparagut, Déu de Abraam e Déu  
Ex 10,6  de Egipte, que may no ho viren tos  pares ni tos avis despuxs que nasquéran  
Ex 13,5  e del gebuzeu, que jurà a vostros  pares que us daria, terra en què corre let 
Ex 13,11  cananeu, axí com jurà a tu e a tos  pares, e com la t’haurà donada, 12  
Ex 20,5  qui conexaré la iniquitat dels  pares en los fills en la terça e quarta  
Ex 34,7 colpa, qui rets las iniquitats dels  pares als fills [*] entrò a la terça [*]  
Lv 25,41 son parentat e a la possació de sos  pares; 42 car ells són mos servents e jo  
Lv 26,39  neguex per los peccats de lurs  pares e per los lurs seran aflegits, 40  
Ex 19,21  per a veura lo Senyor, e que no  parèscan molts d’ells; 22 e los sacerdots 
Lv 14,37  o vermella e lur vizió dejús la  paret, 38 axirà lo prevere de la casa e  
Lv 5,9  de la sanch de aquell per las  parets de l’altar, e ço que de la sanch  
Lv 14,37  la lebrozia. 37 E com veurà en las  parets d’aquella la plaga verda o  
Lv 14,39  veurà la plaga de lebrozia en las  parets, 40 ferà [*] gitar aquelles fora la 
Lv 14,42 loch inmunde, 42 e ferà †fer altres  parets† en lo loch de on són levades  
Lv 14,43 las pedres na seran remogudes e las  parets seran razes e altre crosta hi serà  
Lv 14,44  lebrozia hi serà tornada e per las  parets seran scampades las màculas, la  
Lv 14,45  mantinent sia destroÿda e las suas  parets e la sua fusta e tota la universa  
Ex 10,7  al Senyor Déu lur. ¿No veus que  parex Egipte? 8 E apellaren Moysès e Aron  
Ex 1,19  car ellas saben de levar infants e  parexen ans que vinguen a nós. 20 [*] e  
Ex 2,2  de son linatge, 2 qui consabé e  parí un fill. E viu-lo fort bell, e  
Ex 2,22  del sacerdot, per muller, 22 e  parí-li un fill, e apellà’l Gersan e  
Ex 2,22  «Strany fuy en terra stranya.» E  parí’n altre que apellà Elítzer, e dix:  
Ex 6,20  Ameran Josabet, sa cozina, qui li  parí Aron e Moysès e Maria. E foren los  
Ex 6,23  de Aminadap, sor de Vaason, que li  parí Nadap e Abaruch e Aletzar e Aytamar.  
Ex 6,25  de las fillas de Phutiel, qui li  parí Finiès. Aquests són prínceps de las  
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Ex 38,7  aram, 7 e manà’ls als sercles qui  parien al costat de l’altar; mas aquell  
Ex 39,17  d’or qui ligaven los arpions qui  parien als angles del sobremuscle. 18  
Ex 1,16  los hebreus e vendrà lo temps de  parir, si és mascle ocieu-lo, e si és  
Ex 12,15  menjarà lo pa levat, aquella ànima  parirà de Yrrael, del primer die tro al  
Ex 21,4  nostro Senyor li donà muller e li  parirà fills e fillas, la fembra e los  
Ex 31,14 de mort morrà, qui ferà en ell obre  parirà la sua ànima del ceu poble. 15 VI  
Lv 7,20  que és oferta al Senyor Déu,  parirà de son poble. 21 »E qui tocharà la  
Lv 7,25 ésser ofert al Senyor Déu en ensens  parirà del ceu poble. 26 »E de la sanch de 
Lv 7,27  27 tota ànima qui menjarà sanch  parirà de son poble. 28 E parlà nostro  
Ex 9,15  tu e ton poble ab pastilència, e  parireu de la terra, 16 car per ço t’he  
Lv 10,7 fora lo tabernacle; en altre manera  parireu, e lo oli de la santa unció és  
Ex 4,15  alegrar-s’ha de tu de cor; 15 e  parla-li e posa las mias paraulas en la  
Ex 6,11 Moysès e dix: 11 –Entra en Egipte e  parla ab Farahó, rey de Egipte, que lex  
Ex 9,1  Senyor a Moysès: –Entra a Farahó e  parla-li: “Açò diu lo Senyor Déu dels  
Ex 20,19  tu a nós, e oyr-t’hem. No’ns  parla nostro Senyor per ço que per ventura 
Ex 8,16  16 E dix nostro Senyor a Moysès:  –Parla a Aron e digues-li: “Stin ta  
Ex 14,2  nostro Senyor a Moysès e dix: 2  –Parla als fills de Yrrael que s’entórnan 
Ex 16,12  murmuracions dels fills de Yrrael.  Parla-los: “Al vespre menjareu carn e al 
Ex 20,19  de luny. 19 E diguéran a Moysès:  –Parla tu a nós, e oyr-t’hem. No’ns  
Ex 25,2  nostro Senyor a Moysès e dix: 2  –Parla als fills d’Irrael que’m donen  
Ex 31,13 12 E dix nostro Senyor a Moysès: 13  –Parla als fills d’Irrael e diràs-los:  
Ex 33,5  5 E dix nostro Senyor a Moysès:  –Parla als fills de Yrrael: Poble és de  
Lv 1,2  del testimoni e dix-li: 2  –Parla als fills de Yrrael e digues-los: 
Lv 4,2 nostro Senyor Déu a Moysès e dix: 2  –Parla als fills de Yrrael: »Ànima com  
Lv 6,25  nostro Senyor a Moysès dient: 25  –Parla a Aron e a sos fills: Aquesta és la 
Lv 7,23  nostro Senyor a Moysès dient: 23  –Parla als fills d’Irrael: »Lo sèu dels  
Lv 7,29  nostro Senyor a Moysès dient: 29  –Parla als fills d’Irrael: »Qui oferrà  
Lv 12,2 nostro Senyor Déu a Moysès dient: 2  –Parla als fills d’Irrael e digues a  
Lv 16,2  manà nostro Senyor a Moysès e dix:  –Parla a Aron ton frare que no intre null  
Lv 21,1 1 E dix nostro Senyor Déu a Moysès:  –Parla als sacerots fills de Aron e digues 
Lv 21,17  nostro Senyor a Moysès dient: 17  –Parla a Aron: »Home de la tua sament per  
Lv 23,24  nostro Senyor a Moysès dient: 24  –Parla als fills d’Irrael: »En lo VIIèn  
Lv 23,34  nostro Senyor a Moysès dient: 34  –Parla als fills d’Irrael e digues-los  
Lv 25,2 Moysès en lo munt de Sinaý dient: 2  –Parla als fills d’Irrael e digues a  
Ex 4,30  vells dels fills d’Irrael. 30 E  parlà Aron totas las paraulas que nostro  
Ex 6,2  fort los gitaré de lur terra. 2 E  parlà nostro Senyor a Moysès e dix-li:  
Ex 6,10  e per la obra fort dura. 10 E  parlà nostro Senyor a Moysès e dix: 11  
Ex 6,13  sia circuncís?” Capítol VIII 13 E  parlà nostro Senyor a Moysès e Aron [*] a  
Ex 6,28-29  [*] 28-29 [*] tot ço que Déu los  parlà. 30 E dix Moysès devant nostro  
Ex 9,13 cor de Farahó e no’ls oý [*]. 13 E  parlà nostro Senyor a Moysès e dix-li:  
Ex 13,1  companyes. 13,Tit Capítol XVII 1 E  parlà lo Senyor a Moysès e dix: 2  
Ex 14,1 de Yrrael. 14,Tit Capítol XVIII 1 E  parlà nostro Senyor a Moysès e dix: 2  
Ex 16,11  Senyor aparech en una nuu. 11 E  parlà nostro Senyor a Moysès e dix: 12  
Ex 20,1  -ho tot. 20,Tit Capítol XXV 1 E  parlà nostro Senyor totas aquestas coses o 
Ex 25,1 e XXXX nits. 25,Tit Capítol XXX 1 E  parlà nostro Senyor a Moysès e dix: 2  
Ex 30,11 de sants serà a nostro Senyor. 11 E  parlà nostro Senyor a Moysès e dix: 12  
Ex 30,17  ànimas d’ells. Capítol XXXVI 17 E  parlà nostro Senyor a Moysès e dix: 18  
Ex 30,22 la lur sament per successions. 22 E  parlà nostro Senyor a Moysès 23 e dix:  
Ex 31,1  pobles. 31,Tit Capítol XXXVII 1 E  parlà nostro Senyor a Moysès e dix: 2 –Jo  
Ex 32,7  e ballaren devant lo vadell. 7 E  parlà nostro Senyor a Moysès e dix: –Vé e  
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Ex 32,30  benedicció. 30 E en l’altre die  parlà Moysès al poble: –Vosaltres haveu  
Ex 40,1  ’ls. 40,Tit Capítol XXXXVI 1 E  parlà nostro Senyor a Moysès e dix: 2 –En  
Lv 1,1  1 E nostro Senyor apellà Moysès e  parlà-li del tabernacle del testimoni e  
Lv 4,1  l’altar. 4,Tit Capítol quart 1 E  parlà nostro Senyor Déu a Moysès e dix: 2  
Lv 5,14  del prevera per presentalla. 14 E  parlà nostro Senyor Déu a Moysès dient: 15 
Lv 6,1 era depertit del Senyor. 6,Tit  1 E  parlà nostro Senyor a Moysès dient: 2  
Lv 6,8  cose que peccà. Capítol VI 8 E  parlà nostro Senyor Déu a Moysès dient: 9  
Lv 6,19  aquella seran santifichats. 19 E  parlà nostro Senyor Déu a Moysès dient: 20 
Lv 6,24  e negú no menig d’aquell. 24 E  parlà nostro Senyor a Moysès dient: 25  
Lv 7,22  serà tallat del ceu poble. 22 E  parlà nostro Senyor a Moysès dient: 23  
Lv 7,28  sanch parirà de son poble. 28 E  parlà nostro Senyor a Moysès dient: 29  
Lv 8,1  de Sinaý. 8,Tit Capítol VIII 1 E  parlà nostro Senyor a Moysès dient: 2  
Lv 10,3 E dix Moysès a Aron: –Açò és ço que  parlà nostro Senyor: Jo seré santificat  
Lv 10,6  defora axí com los fou manat. 6 E  parlà Moysès a Aron e a Eletzar e a  
Lv 10,12  Déu a ells per mà de Moysès. 12 E  parlà Moysès a Aron e a Eletzar e a Ytamar 
Lv 11,1  satisfacció. 11,Tit Capítol XI 1 E  parlà nostro Senyor a Moysès e Aron dient: 
Lv 12,1 deveu lexar. 12,Tit Capítol XII 1 E  parlà nostro Senyor Déu a Moysès dient: 2  
Lv 13,1  mundade. 13,Tit Capítol XIII 1 E  parlà nostro Senyor a Moysès e Aron dient: 
Lv 14,1  14,Tit Capítol XIIII 1 E  parlà nostro Senyor Déu a Moysès dient: 2  
Lv 14,33 totas coses en son abundement. 33 E  parlà nostro Senyor a Moysès e Aron dient: 
Lv 15,1  o inmunde. 15,Tit Capítol XV 1 E  parlà nostro Senyor Déu a Moysès e Aron  
Lv 16,1  ab ellas. 16,Tit Capítol XVI 1 E  parlà nostro Senyor a Moysès aprés la mort 
Lv 17,1  a Moysès. 17,Tit Capítol XVII 1 E  parlà nostro Senyor a Moysès dient: 2  
Lv 18,1 iniquitat. 18,Tit Capítol XVIII 1 E  parlà nostro Senyor Déu a Moysès dient: 2  
Lv 19,1  vostro. 19,Tit Capítol XVIIIIº 1 E  parlà nostro Senyor a Moysès dient: 2  
Lv 20,1  Déu vostro. 20,Tit Capítol XX 1 E  parlà nostro Senyor Déu a Moysès dient: 2  
Lv 21,16  Déu qui santifich a ell. 16 E  parlà nostro Senyor a Moysès dient: 17  
Lv 22,1  axí com li fou manat. 22,Tit  1 E  parlà nostro Senyor a Moysès dient: 2  
Lv 22,17 que us santifich. Capítol XXII 17 E  parlà nostro Senyor Déu a Moysès dient: 18 
Lv 22,26 o no nèdea no prengau aquella. 26 E  parlà nostro Senyor Déu a Moysès dient: 27 
Lv 23,9 serà feta en ell. Capítol XXIII 9 E  parlà nostro Senyor a Moysès dient: 10  
Lv 23,23  jo sóm lo Senyor Déu vostro. 23 E  parlà nostro Senyor a Moysès dient: 24  
Lv 23,33  colreu vostro dissapte. 33 E  parlà nostro Senyor a Moysès dient: 34  
Lv 23,44  Jo sóm lo Senyor Déu vostro. 44 E  parlà Moysès als fills d’Irrael totas las 
Lv 24,13  Déu que fos fet d’ell. 13 E  parlà nostro Senyor Déu a Moysès 14 dient: 
Lv 25,1  a Moysès. 25,Tit Capítol XXV 1 E  parlà nostro Senyor Déu a Moysès en lo  
Lv 27,1 Sinaý [*]. 27,Tit Capítol XXVII 1 E  parlà nostro Senyor Déu dient a Moysès: 2  
Ex 33,1  Aron. 33,Tit Capítol XXXVIIIIº 1  Parlà nostro Senyor a Moysès e dix: –Puja  
Ex 33,17 Moysès: –Aquesta paraula que tu has  parlada faré, car has trobada gràcia  
Ex 6,30 Moysès devant nostro Senyor: –No sé  parlar [*]. 7,Tit Capítol VIIIIº 1 Dix  
Ex 25,22 ’t daré, 22 e puxs manar-t’he e  parlar-t’he sobre lo cobertor, ço és a  
Ex 33,11  per cara a Moysès, axí com hom sol  parlar a son amich. E quant ell anava a  
Ex 4,16  -vos-he què deureu fer. 16 Ell  parlarà per tu al poble e serà ta bocha, e 
Ex 7,2  tot ço que jo’t diré, e ell  parlarà a Faraó que lex anar los fills d’ 
Ex 4,12  tua bocha, e ensenyar-t’he què  parlaràs. 13 E dix Moysès: –Prec-te,  
Ex 7,2 ton frare serà ton profeta. 2 Tu li  parlaràs tot ço que jo’t diré, e ell  
Ex 19,6  Aquestas són las paraulas que  parlaràs als fills de Yrrael. 7 E vench  
Ex 20,16  ta muller. 15 »No furtaràs. 16 »No  parlaràs quantre ton proÿsme res qui sia  
Ex 28,3  ton frare, en glòria e honor. 3 E  parlaràs a tots los savis de cor e  
Ex 19,9  de nuu per ço que oja lo poble, e  parlaré a tu e que creguen a tu per  
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Ex 29,42  nostro Senyor, on stabliré quant  parlaré. 43 E allí manaré los fills de  
Ex 30,6  lo feristol qui és cubert a on te  parlaré. 7 »E Aron santifichar-hi-ha  
Ex 6,27  companyes. 27 Aquests són los qui  parlaren a Farahó, rey de Egipte, [*]  
Ex 7,7  LXXX anys e Aron de LXXXIII quant  parlaren a Farahó. 8 E dix nostro Senyor a 
Ex 5,23  per ço que jo intràs a Farahó que  parlàs en ton nom, e ha turmentat lo teu  
Ex 16,10  ha vostre murmurament.” 10 E com  parlàs Aron a tota la companya dels fills  
Ex 10,29  29 Respòs Moysès: –Axí sia com has  parlat. No veuré de vuymés la tua cara.  
Ex 20,22  haveu vist que Déu del cel vos ha  parlat. 23 No fareu devant Déu altar de  
Ex 24,7 –Tot açò ferem que nostro Senyor ha  parlat, e serem obedients a ell. 8 E pres  
Ex 32,13 cel, e tota aquesta terra de què he  parlat daré a la vostra sament e possayreu 
Ex 32,14  que no fes tot lo mal que havia  parlat quantre lo seu poble. 15 E devallà  
Ex 32,34  amena aquest poble de qui jo t’he  parlat, e lo meu àngel irà devant tu; mas  
Ex 33,21 hom vivent. 21 E puxes dix: –Tu has  parlat ab mi. Stà sobre la pedra, 22 e  
Ex 34,31  anaren-hi, e puxs, com haguéran  parlat, 32 venguéran a ell tots los fills  
Ex 36,2  manà nostro Senyor. 2 E quant hach  parlat Moysès a ells e tot hom savi a qui  
Lv 10,11 d’Yrrael tots los meus furs que ha  parlats Déu a ells per mà de Moysès. 12 E  
Ex 12,3  en los mesos de l’any. 3  Parlau a la companya dels fills de Yrrael  
Lv 15,2 Senyor Déu a Moysès e Aron dient: 2  –Parlau als fills d’Irrael e digau a  
Ex 19,19  a poch a poch en major. E Moysès  parlava e nostro Senyor li responia. 20 E  
Ex 33,9  e stava a la porta de la tenda, a  parlava Déu ab Moysès. 10 E vèyan-ho  
Ex 33,11 per las portas de lurs tendas. 11 E  parlava nostro Senyor cara per cara a  
Ex 34,34 quant intrava a nostro Senyor Déu e  parlava ab ell, levave’s lo vel entrò que 
Ex 34,34 ’s lo vel entrò que axia, e adonchs  parlava als fills d’Irrael ço que li era  
Ex 34,35  cobria altre vegada sa cara com  parlava ab ells. 35,Tit Capítol XXXXI 1 E  
Ex 14,12  12 ¿No és aquesta la paraula que  parlàvem a tu en Egipte, e dèyam: “Pertex  
Lv 20,24  per què jo los he en oy. 24 Jo  parle a vosaltres que possaÿschau la terra 
Lv 18,2 nostro Senyor Déu a Moysès dient: 2  –Parle als fills d’Irrael e digues a  
Lv 19,2  nostro Senyor a Moysès dient: 2  –Parle a tota la coŀlecció dels fills d’  
Lv 22,2  nostro Senyor a Moysès dient: 2  –Parle a Aron e als fills d’aquell que’s 
Lv 22,18  Senyor Déu a Moysès dient: 18  –Parle a Aron e a sos fills, e diràs a  
Lv 23,10  nostro Senyor a Moysès dient: 10  –Parle als fills d’Irrael e digues a  
Lv 27,2 nostro Senyor Déu dient a Moysès: 2  –Parle als fills d’Irrael: »Home que ferà 
Ex 4,10  Senyor, per tant que jo no só bell  parler de hir ne de l’altre die ensà, pus 
Ex 4,14  ton frare levite, sé que és bell  parler. Ves que ell axirà a tu a carrera,  
Ex 4,10  ne de l’altre die ensà, pus que  parles al teu servent, car só de la pus  
Lv 13,14  14 E com la carn vive en aquell  parrà, 15 ladonchs lo sacerdot jutgerà ell 
Ex 5,20  e Aron, qui staven de l’altre  part, com axiren de Farahó, 21 e digueren  
Ex 14,22 la aygüe era axí com a mur a la una  part e a l’altre. 23 E los egipcians qui  
Ex 14,29  e las aygües era quax mur a la  part dreta e a la sinestra. 30 E desliurà  
Ex 17,12  sostenían las suas mans de la una  part e de l’altre, e las suas mans no s’ 
Ex 24,6 E Moysès pres †las ventrades† de la  part de la sanch [*], e l’altre scampà  
Ex 25,18  d’or de la una e de l’altre  part de l’oracle; 19 lo un xerubín serà  
Ex 26,5  bagues haurà la cortina en cascuna  part així fermades que baga quantra baga  
Ex 26,13  13 e I colzo penjarà de una  part e l’altre qui és pus en longuesa  
Ex 26,28  nombre per mig las taulas de la  part de ssus tro a l’altre. 29 E aquellas 
Ex 26,35  [*], car la taula starà de la  part d’aguiló. 36 »E feràs tenda a l’  
Ex 29,26  devant nostro Senyor, e serà ta  part. 27 E santificaràs los pits [*] e’l  
Ex 29,40  altre al vespre, 40 e la desena  part de una fogassa untada ab oli que haja 
Ex 29,40  ab oli que haja masura la quarta  part de aquella [*], 41 e un anyell  
Ex 32,15  de testimoni scritas de la una  part e de l’altre, 16 fetas de la mà de  
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Ex 36,24  taula, de la una e de l’altre  part dels angles, là on la encastadura  
Ex 36,25  en los angles. 25 [*] aquella  part del tabernacle qui guardava ves  
Ex 36,27  27 Ves ponent, ço és, ves aquella  part del tabernacle qui guarda a la mar,  
Ex 36,29  ajustament. Axí ho féu per cascuna  part per los angles, 30 que VIII taulas  
Ex 36,32  aquests altres V forrellats ves la  part de ponent quantre la mar. 33 E féu un 
Ex 37,7  d’or [*], que posà a la una  part e a l’altre de l’oracle: 8 un a l’ 
Ex 37,18 cascun costat, e III vergues d’una  part e III d’altre. 19 E III anaps a  
Ex 39,23  entre las magranas en la darrera  part de la gonella engir 24 dels senys d’ 
Ex 40,22  tabernacle del testimoni a la una  part de la taula, ves migdie, 23 e alongà  
Lv 5,8 lo peccat, e plom-li lo cap de la  part del servigal axí que li aparega lo  
Lv 5,11  ofira per son peccat la desena  part de I efí, ço és, I cister, de sèmola, 
Lv 5,16 lo dan, e puxs anadescha-hi la Vª  part e liura-ho al sacerdot, lo qual  
Lv 6,17  e per ço no hy haurà lavat, car la  part [*] aquella és del Senyor. E ofiren  
Lv 6,20  de la sua unció: oferran la desena  part d’un cister de cèmola en sacrifici  
Lv 7,33  los fills de Aron hauran en la lur  part la cama dreta. 34 E lo pits de la  
Lv 8,23  orella de Aron dreta en la strema  part d’aquella e lo polzo de la dreta e  
Lv 8,29  de l’ariet de la consegració 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 que són per lo peccat  
Lv 14,21  per ell lo sacerdot, e la desena  part de la cèmola mesclade ab oli en  
Lv 18,9  la vergonya de ta sor, de  part de ton pare o de ta mare, que serà  
Lv 22,14  en allò que haurà menjat la quinta  part, e don-ho al sacerdot en lo  
Lv 27,13  anedescha sobre la stimació la Vª  part. 14 »E si home ferà vot de la sua  
Lv 27,15  rembre aquella, donerà la quinta  part de la stimació demunt e haurà aquella 
Lv 27,19 que ell promès, anedescha la quinta  part de la stimació de la moneda, e  
Lv 27,27 sua stimació, e anedescha la quinta  part del preu. E si no’l vol rembre, vene 
Lv 27,31  suas dècimes, anedescha la quinta  part del preu en aquellas dècimes. 32 Bous 
Ex 33,11  Josuè, fill de Nuu, infant, no’s  partia de la tenda. 12 E dix Moysès a  
Ex 8,29  per tu nostro Senyor, e las moscas  partir-s’han de tu e de ton poble e de  
Ex 25,33  serà la obra de VI canons que  partiran devant l’asta, 34 mas en aquell  
Ex 35,22  e anells, tots vaxells d’or fou  partit en dons de nostro Senyor. 23 Si  
Ex 24,11  11 sobre ells, qui luny s’éran  partits dels fills de Yrrael, e mès la sua 
Ex 26,33  lo santuari e los santuaris seran  partits. 34 »E posats los sants de nostro  
Ex 13,20 albergaren en Aram, en las darreras  parts de la solea. 21 E nostro Senyor  
Ex 28,32 texida, axí com serà en las stremas  parts de las vestiduras, perquè no’s  
Ex 30,3 bell, axí la grazela d’ell com las  parts entorn e los corns. E fer-li-has 
Lv 3,4  e en los lombles e en totas las  parts de dins, 5 de tot açò fassa perfum  
Ex 12,11  e menjar-l’heu tost, car açò és  Pascha, que vol dir “Passament de nostro  
Ex 12,21  vostras companyes, e sacrifichau  Pascha. 22 [*] e tenyiu lo lindar e la una 
Ex 12,43  e Aron: –Aquesta és la religió de  Pascha: »No’n menjarà [*] 44 ton servent  
Ex 12,48  negun palegrí vol passar e fer la  Pascha de nostro Senyor, primerament serà  
Ex 15,16  aquest teu poble, Senyor, ffassa  Pascha [*]. 17 Tu los amanaràs dintre i  
Ex 34,25 matí dels sacrificis de la festa de  Pascha. 26 »Las promíssias dels blats de  
Lv 23,5  die del mes en lo vespre, és la  Pascha del Senyor. 6 En lo XVè die d’  
Ex 30,13  13 Açò darà tot aquell qui  passa lo nom: la meytat de I sicle [*] ha  
Ex 12,27  passament de nostro Senyor, quant  passà per las cases [*] de Yrrael en  
Ex 12,39  la farina que havían portada  passada de Egipte, e féran pans alizos  
Ex 12,27  -los-heu: “Lo sacrifici és del  passament de nostro Senyor, quant passà  
Ex 12,11  car açò és Pascha, que vol dir  “Passament de nostro Senyor”. 12 »E  
Ex 17,12  las mans de Moysès éran faxugues e  passants, e prenguéran una pedra e posaren 
Ex 12,48 farà açò. 48 E si negun palegrí vol  passar e fer la Pascha de nostro Senyor,  
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Ex 19,21  lo poble que per ventura no vulla  passar los térmans per a veura lo Senyor,  
Ex 12,23  porta de casa tro al matí, 23 car  passarà nostro Senyor e ferirà los  
Ex 12,23  lo lindar e’n las posts de ella,  passarà la porta e no lexarà lo feridor  
Ex 33,22  mi. Stà sobre la pedra, 22 e quant  passarà la mia glòria, posar-t’he al  
Lv 26,6  vostre malas bísties e coltell no  passarà los vostros térmens. 7 E  
Ex 12,12 “Passament de nostro Senyor”. 12 »E  passaré sobre la terra de Egipte [*], e  
Ex 12,13  serà a vosaltres senyal [*], e  passaré-us e no haurà en vosaltres plaga 
Ex 34,6  apellà l[o] nostro Senyor, 6 e com  passàs devant ell, ell dix: –Senyorador,  
Ex 33,22  ’t ab la mia mà dreta tro que sia  passat, 23 e levaré la mia mà e veuràs las 
Ex 19,24  tu. Als sacerdots e als pobles no  passen los térmans ni pugen a nostro  
Lv 27,32  32 Bous e ovellas e cabres que  passen sots la verga del pastor,  
Lv 7,11  la lig de la oferena de las coses  passificables que oféran al Senyor. 12 »E  
Lv 4,26  la ara axí com lo perfum se fa per  passificament, e preguerà per ell per ço  
Lv 4,10  coses, 10 axí com de sacrifici de  passifichament com ferà perfum dessobre l’ 
Ex 24,5 nostro Senyor Déu e ociéran hòstias  passífiques, ço és, XII vadells. 6 E  
Ex 5,3  nostro per ço que no’ns sdevenga  pastilència ni cultell. 4 E dix lo rey de  
Ex 9,3  cavalls e los bous e las ovellas  pastilència fort gran, 4 e ferà nostro  
Ex 9,15  mà e jo fariré tu e ton poble ab  pastilència, e parireu de la terra, 16 car 
Lv 27,32 cabres que passen sots la verga del  pastor, qualquequal aporterà las dècimes,  
Ex 2,17  lur pare. 17 E sobrevinguéran los  pastors e gitaren-las-na. E levà’s  
Ex 2,19  nos ha desliurades de la mà dels  pastors, e pohà aygüe ab nós e donà a  
Ex 22,5  en vinya e hy lexa son bestiar que  pastur la cose stranya, tot ço que †menys† 
Ex 34,3  lo munt, ne ovellas ni bous no hy  pasturen. 4 E tallà Moysès II taulas de  
Ex 25,31 de aquells e canons e anaps, pedres  patitas e liris, d’ell prosseynt. 32 VI  
Ex 4,18 són vius. E dix-li Getró: –Vés en  pau”. 19 E dix nostro Senyor a Moysès [*]: 
Ex 18,7  sa la un a l’altre ab paraules de  pau. E quant fou intrat en la tenda, 8  
Ex 18,23  tot lo poble tornar-s’ha axí en  pau en sos lochs. 24 E quant açò hach oÿt  
Ex 29,28 e comensament de lurs sacrificis de  pau que oféran a nostro Senyor. 29 »E de  
Ex 32,6  -li holocausts e hòstias de  pau; e asech-sa lo poble a menjar e a  
Lv 26,6  en la terra vostra, 6 e daré  pau a vosaltres, e dormireu e no serà qui  
Ex 3,1 ’ls. 3,Tit Capítol quart 1 E Moysès  paxia las ovellas de Getró son sogre,  
Lv 6,7  en aquell per cascuna cose que  peccà. Capítol VI 8 E parlà nostro Senyor  
Ex 23,1 ço que digues fals testimoni per lo  peccador. 2 No seguiràs companya a fer  
Ex 9,27  Senyor és just, e jo e mon poble  peccadors. 28 Pregau a nostro Senyor que  
Ex 23,33 terra, que per ventura no’t fassen  peccar ves mi si tu serviràs als lurs  
Lv 4,3  prevera qui és untat peccarà faent  peccar lo poble, oferrà per son peccat I  
Lv 6,3  aquell en las quals coses solen  peccar los hòmens, 4 totas coses pensades  
Lv 4,2  als fills de Yrrael: »Ànima com  peccarà per ignorància de sacrifici e de  
Lv 4,3  3 »E si lo prevera qui és untat  peccarà faent peccar lo poble, oferrà per  
Lv 4,22  moltitut de peccats és. 22 »E si  peccarà príncep quantre un home de ço que  
Lv 4,27  27 »E si ànima del poble [*]  peccarà per ignorància, ço és, que fassa  
Lv 5,1  5,Tit Capítol quint 1 »E si ànima  peccarà e oyrà la veu de sagrament e serà  
Lv 5,15  que són del Senyor sentifichades  peccarà, ofira per son peccat I moltó net  
Lv 5,17 e serà a ell perdonat. 17 »Ànima si  peccarà per ignorància e ferà una de las  
Lv 6,2 Senyor a Moysès dient: 2 –Ànima qui  peccarà e encontra Déu negarà a son  
Lv 24,22  vullas que sia ciutadà aquell qui  peccarà, car jo sóm lo Senyor Déu vostro.  
Ex 20,20  la temor sua fos en vosaltres e no  peccàsseu. 21 E stech lo poble luny, e  
Ex 9,34  e los trons cessaren, e cresqué lo  peccat, 35 e fou agreujat lo seu cor e de  
Ex 21,20 e morrà en sa mà, serà culpable del  peccat; 21 e si sobreviu I jorn o II, no  
Ex 29,14  albergades, per ço car és per lo  peccat. 15 »E pendràs un moltó, e sobre lo 
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Ex 29,36 oferràs un vadell cascun die per lo  peccat. Cascun die denejaràs l’altar  
Ex 30,10  en la sanch qui és oferta per lo  peccat, e placarà sobre aquell en vostres  
Ex 32,7  –Vé e devalla, que lo teu poble ha  peccat, que traguist de terra de Egipte, 8 
Ex 32,21  que amanasses sobre ells aquest  peccat ten gran? 22 E ell respòs: –No s’  
Ex 32,30 al poble: –Vosaltres haveu fet gran  peccat. Pujaré a nostro Senyor e pregaré  
Ex 32,31 te, Senyor, per aquest poble que ha  peccat e han fet déu d’or, que tu los  
Ex 32,31  d’or, que tu los perdons aquest  peccat. 32 E si no hu fas, rau-me,  
Ex 32,33 nostro Senyor: –Aquell qui en mi ha  peccat, jo’l rauré del meu libre, 34 mas  
Ex 32,34  devant tu; mas jo vesitaré aquest  peccat d’ells al die de la venjansa. 35 E 
Ex 32,35  nostro Senyor Déu lo poble per lo  peccat del vadell que féu Aron. 33,Tit  
Lv 4,3  peccar lo poble, oferrà per son  peccat I vadell que sia net al Senyor Déu. 
Lv 4,8 8 E lo sèu del vadell oferrà per lo  peccat, axí aquell qui és sobre los  
Lv 4,14  de Déu, 14 e puxs entendrà son  peccat, oferrà I vadell per lo peccat. E  
Lv 4,14  son peccat, oferrà I vadell per lo  peccat. E aporten aquell a la porta del  
Lv 4,23 ignorància, 23 e aprés conexerà son  peccat, ofira sacrifici a nostro Senyor, I 
Lv 4,24  Senyor los holocausts, car per  peccat és. 25 E lo sacerdot bany-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  preguerà per ell per ço que lo seu  peccat sia perdonat. 27 »E si ànima del  
Lv 4,28 puxs se’n lexa 28 e que conega son  peccat, ofira una cabra neta, 29 e pos la  
Lv 4,29  cap de sa oferena, la qual és per  peccat, e degoll aquella en lo loch de l’ 
Lv 4,32  bísties aportaran a sacrificar per  peccat, ço és, ovella, sia nèdea, 33 e pos 
Lv 4,35  e prech per aquell e per son  peccat, e lurs peccats seran perdonats.  
Lv 5,2 de la sua inmundància, mala és e ha  peccat e deu ésser lexada. 3 »E si algú  
Lv 5,5  arrada, 5 fassa penitència per lo  peccat 6 e ofira una anyella del folch o  
Lv 5,6 aorarà per ell lo sacerdot e per lo  peccat. 7 »E en altre manera, si no porà  
Lv 5,7  coloms a nostro Senyor, un per lo  peccat e altre per lo holocaust, 8 e  
Lv 5,8  lo qual ofira [*] primer per lo  peccat, e plom-li lo cap de la part del  
Lv 5,9  al fonament de l’altar, car per  peccat és; 10 e l’altre oferrà en  
Lv 5,10  per ell lo sacerdot e per lo  peccat de aquell, e serà perdonat a ell.  
Lv 5,11  tortres o II coloms, ofira per son  peccat la desena part de I efí, ço és, I  
Lv 5,11  encens no n’hi pos gens, car per  peccat és. 12 E liura aquella al sacerdot, 
Lv 5,15  peccarà, ofira per son  peccat I moltó net del folch qui puscha  
Lv 5,17  en la lig, e entendrà la colpa del  peccat per la sua iniquitat, 18 oferrà I  
Lv 5,18 segons la manera de la stimació del  peccat. Lo qual ador per ell, car no  
Lv 6,6  e [*] lo dan. 6 E per lo ceu  peccat ofira I moltó nèdeu del folch, e  
Lv 6,6 segons la stimació de la masura 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 30 e tota oferena que’s degoll per  peccat de la qual s’enporta la sanch lo  
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 I vadell per  peccat e II moltons e I canestell de pa  
Lv 8,14  Senyor. 14 E aportà I vadell per  peccat, e Aron e sos fills posaren las  
Lv 9,2  2 –Pren I vadell fill de bou per  peccat e I ariet en holocaust, e cascú sia 
Lv 9,3  d’Irrael: “Preneu I cabrit per  peccat e I vadell e I anyell de I any, e  
Lv 9,7 ’t a l’altar e sacrificha per ton  peccat, e ofir lo holocaust, e prega per  
Lv 9,8  e degollà lo vadell per lo ceu  peccat, 9 la sanch del qual li presentaren 
Lv 9,10  e la part del fetge que són per lo  peccat perfumà sobre l’altar axí com manà 
Lv 9,15  ab aygüe. 15 E oferí-ho per lo  peccat del poble. E pres lo cabrit del  
Lv 9,22  hach axí complits las ofertas per  peccat e los holocausts pacificables,  
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Lv 10,16  lo boch cremat qui era ofert per  peccat, trobà’l, e fou irat contre  
Lv 10,17  què no menjau lo sacrifici fet per  peccat en lo loch sant? Car sant dels  
Lv 10,19  –Vuy és ofert lo sacrifici per  peccat e lo holocaust devant lo Senyor, e  
Lv 12,6  e I poll de coloma o de tortra per  peccat, a la porta del tabernacle del  
Lv 12,8 ells a fer holocaust e l’altre per  peccat, e preguerà per ella lo sacerdot e  
Lv 14,13  on solen degollar la oferta per lo  peccat [*], e enaxí per la colpa al  
Lv 14,19  devant Déu e ferà lo sacrifici per  peccat, e adonchs degollarà lo sacrifici  
Lv 14,22  de colom, dels quals sia la un per  peccat e l’altre en holocaust. 23 E ofira 
Lv 15,15  15 lo qual oferrà la un per lo  peccat e l’altre en holocaust e preguerà  
Lv 15,30  30 dels quals la u oferrà per  peccat e l’altre en holocaust, e preguerà 
Lv 16,3  la santedat, que oferrà I toro per  peccat e I moltó per holocaust, 4 e vista  
Lv 16,5 dels fills d’Irrael II cabrits per  peccat e I moltó en holocaust; 6 e quant  
Lv 16,9  qui serà axit en sort a Déu per  peccat, 10 e l’altre cabrit, viu poserà  
Lv 16,15 com haurà degollat lo cabrit per lo  peccat del poble, scamp la sanch d’aquell 
Lv 16,25 poble. 25 E lo sèu qui ofert és per  peccat serà perfumat sobre l’altar. 26 »E 
Lv 16,27 e lo cabrit que seran degollats per  peccat e dels quals és aportada la sanch  
Lv 19,17  per ço que no hages sobre ell  peccat. 18 No’t vullas venjar ne no sias  
Lv 19,22  a ell e serà-li jaquit son  peccat. 23 »Com sereu entrats en la terra  
Lv 19,29  sia sutze e no sia complida de son  peccat. 30 »Guardau lo meu dissapte e  
Lv 22,9  per ço que no siau sotmesos a  peccat e que no muyrau en lo santuari com  
Lv 23,19  l’anyell e lo cabrit per lo  peccat, e l’anyell de l’any en oferta  
Lv 24,15  qui maleyrà son Déu, aporterà son  peccat, 16 e qui maleyrà o flastomarà lo  
Ex 9,27  Farahó a Moysès e Aron, e dix:  –Peccat he encara. Nostro Senyor és just,  
Ex 10,16 e apellà Moysès e Aron e dix-los:  –Peccat he al Senyor Déu vostro e’n  
Ex 4,25  peus e dix: «Tu est ab mi spos de  peccats», 26 e lexà’l anar pus que hach  
Ex 4,26  ’l anar pus que hach dit «Spos de  peccats», per la sircuncizió. 27 E dix  
Ex 34,7  millers, qui tols iniquitats [*] e  peccats e negú per ci no és castigat sens  
Ex 34,9  las nostras iniquitats e los  peccats, e que’ns possaeschas. 10 E  
Lv 4,21  vadell, car per gran moltitut de  peccats és. 22 »E si peccarà príncep  
Lv 4,35 per aquell e per son peccat, e lurs  peccats seran perdonats. 5,Tit Capítol  
Lv 16,16  Irrael e de lurs colpes e de lurs  peccats, e segons tot açò ferà en lo  
Lv 16,21  totas las colpes e encara tots los  peccats de aquells. E com haurà feta la  
Lv 16,30  e encara mundement de tots vostros  peccats: devant nostro Senyor sereu  
Lv 16,34  los fills d’Irrael e per tots los  peccats de aquells una vegada en l’any. E 
Lv 26,18  en VII dobles per rahó de vostros  peccats, 19 e per vostra supèrbia e per  
Lv 26,21  a VII dobles per rahó de vostros  peccats, 22 e trematré a vosaltres bísties 
Lv 26,24  us per VII vegades per los vostros  peccats, 25 e aduré sobre vosaltres spasa  
Lv 26,28  en VII plagues per rahó de vostros  peccats, 29 enaxí que menjareu las carns  
Lv 26,39  vosaltres, seran desfets per lurs  peccats en la terra de vostros enamichs,  
Lv 26,39 de vostros enamichs, neguex per los  peccats de lurs pares e per los lurs seran 
Lv 26,43  aquells, e ells pregueran per lurs  peccats per ço car haguéran en oy los meus 
Ex 4,25  ’l auciure. 25 E pres Sephorà una  pedra aguda e sirconcís son fill, e tochà  
Ex 9,18  ploura demà en aquesta hora molta  pedra, que no fou aytal en Egipte, del die 
Ex 9,19  [*], sobre los quals caurà la  pedra, tots morran.” 20 E aquell qui  
Ex 9,22  la tua mà al cel per ço que vinga  pedra en terra de Egipte [*]. 23 E stès  
Ex 9,25  queya ensemps [*], 25 e ferí la  pedra [*] tot ço que trobà en los camps,  
Ex 9,26  herbas e arbres, 26 e [*] tochà la  pedra en terra de Jassen a on éran los  
Ex 9,28  céssan los lamps e los trons e la  pedra, e lexar-vos-he. Vuymés no m’  
Ex 9,29  Senyor e cessaran los trons e la  pedra per ço que sàpies que la terra de  
Ex 9,33  Senyor, e cessaren los trons e la  pedra, d’aquí avant no hy ploch sobre la  
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Ex 15,16  fets que no’s puguen moura com  pedra, tro que aquest teu poble, Senyor,  
Ex 17,6  jo’t mostraré allí devant tu la  pedra de Horep, e feriràs sobre la pedra e 
Ex 17,6  pedra de Horep, e feriràs sobre la  pedra e axirà’n aygüe que beurà lo poble. 
Ex 17,12  e passants, e prenguéran una  pedra e posaren-la sots ell en què’s  
Ex 21,18  e la un fér a l’altre ab  pedra o ab puny, e aquell no morrà mas  
Ex 28,11  entratellada e entratelladura de  pedra posa, e entratellar-los-has per  
Ex 28,21 los noms dels fills de Yrrael; cade  pedra serà entratellada per XII noms, per  
Ex 31,18  II taulas de testimoni que éran de  pedra, scritas ab lo dit de Déu. 32,Tit  
Ex 33,21  –Tu has parlat ab mi. Stà sobre la  pedra, 22 e quant passarà la mia glòria,  
Ex 33,22  posar-t’he al forat de la  pedra e defendré’t ab la mia mà dreta tro 
Ex 34,4  4 E tallà Moysès II taulas de  pedra talas com las primeras, e levà’s de 
Ex 28,9  e de bis retort. 9 »E pendràs II  pedras uniquines e scriuràs en aquellas  
Ex 28,17 17 e posar-hi-has IIII ordes de  pedras. En la primera orde haurà pedres  
Ex 31,5 argent e d’aram 5 e de marbre e de  pedras precioses e de divercitats de  
Ex 35,27  donaven. 27 E los prínceps oferían  pedras uniquines e gemes al sobremusclo e  
Ex 39,29  e scriviren en ellas per obra de  pedras preciozas: «Lo sant de nostro  
Ex 7,19  axí en los vaxells de fust com de  pedre. 20 E féran Moysès e Aron axí com  
Ex 9,23  Senyor Déu donà trons e lamps e  pedre en la terra de Egipte, e féu ploura  
Ex 9,23  Egipte, e féu ploura nostro Senyor  pedre sobre terra de Egipte, 24 e foch  
Ex 10,5  mas que destroesca ço que la  pedre no destruý, e reuran tos los arbres  
Ex 10,15  dels arbres qui éran romasos de la  pedre, axí que res [*] no hy romàs en tot  
Ex 15,5  e avellaren en pregont com a  pedre. 6 La tua mà dreta, Senyor, me  
Ex 20,25  -t’he. 25 »E si fas altar de  pedre, no’l ma edificharàs de pedres  
Ex 24,10  sos peus, quax obra de safir de  pedre e quax cel com és cerè 11 sobre  
Ex 24,12  e sta allà, e daré’t taulas de  pedre e la ley e los manaments que he  
Ex 34,1  1 »Despuys [*] talla II taulas de  pedre a semblansa de las primeras, e  
Lv 26,1  ni sia levada entre vosaltres  pedre entretallada en tota la vostra terra 
Ex 19,13  no’l tocharà, abans serà mort ab  pedres o ab dart, e sia bístie o home no  
Ex 20,25  de pedre, no’l ma edificharàs de  pedres trencades, e si levas ton cultell  
Ex 21,28  o fembre [*], lo bou serà mort ab  pedres e no menig negú de sa carn, mas lo  
Ex 21,29  hom o fembra, lo bou serà mort ab  pedres e lo senyor del bou tembé; 30 e si  
Ex 21,32  al senyor, e lo bou serà mort ab  pedres. 33 E si negú obre sija o cisterna  
Ex 25,7 ungüent e timiama de bona odor, 7 e  pedres oniquines dobles per ornar e cose  
Ex 25,31  de aquells e canons e anaps,  pedres patitas e liris, d’ell prosseynt.  
Ex 25,33  nou en cascuns dels canons, e las  pedres ensemps e los liris, e III  
Ex 28,17 de pedras. En la primera orde haurà  pedres qui han nom sardis e stopaci e  
Ex 35,9  ungüent e timiana molt suau; 9 e  pedres unichines [*] a honrar lo  
Ex 35,33  en or e en argent e en aram, 33 en  pedres entretellades e obre de pichadura  
Ex 39,6  nostro Senyor a Moysès. 6 E féu II  pedres uniquines e stretas i enclosas d’  
Ex 39,14  per lurs órdens. 14 E aquestas XII  pedres éran entratellades per los XII noms 
Lv 14,43  de la casa. 43 E si aprés que las  pedres na seran remogudes e las parets  
Lv 20,27  de devinar, muyre de mort; ab  pedres sían alepidats; la sanch d’aquells 
Lv 24,16  sia mort de mort e sia opremut ab  pedres per tot lo poble, vullas que sia  
Lv 1,6  del tabernacle. 6 E [*] tota la  pell del sacrifici [*] trencaran los  
Lv 4,11  l’altar de l’holocaust. 11 E la  pell e totas carns ab lo cap e ab los peus 
Lv 7,8  sacrifici de l’holocaust haurà la  pell d’aquell, 9 e tot sacrifici de  
Lv 9,11  Senyor a Moysès. 11 E la carn e la  pell d’aquell cremà fora las albergades.  
Lv 13,48  o sots regiment d’aquell o serta  pell o qualque cose que sia feta de la  
Lv 13,48  o qualque cose que sia feta de la  pell, 49 si de blancha o roge màcula serà  
Lv 13,59  li e de stam e de totas coses sots  pell, com se deguen mundar o condempnar.  
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Ex 25,4  per II vegades tenyda, e bis e  pells de cabres 5 e pells de moltons  
Ex 25,5 tenyda, e bis e pells de cabres 5 e  pells de moltons rubrichades e pells de  
Ex 25,5  5 e pells de moltons rubrichades e  pells de jacint, e lenya de setim, 6 e oli 
Ex 26,14  14 E feràs un altre cubert de  pells de moltons robricades, e sobre  
Ex 26,14  e sobre aquest, altre cobriment de  pells de jasint. 15 »E feràs taulas qui  
Ex 35,7  e bis retort e pèlls de cabres 7 e  pells de moltons robricades [*], e fust de 
Ex 35,23  cabres, de grat ho donaven, totas  pells de moltons rubricades e gesint, 24 e 
Ex 36,19 E féu lo cobertor del tabernacle de  pells de moltons rubricades e altre  
Ex 39,33 [*] e los vazos, 33 e la cuberta de  pells [*] de jacint, 34 e vel e archa [*]  
Lv 11,32  axí vaxell de fust, que hom usa, o  pells o celici o qualque cose en què’s fa 
Lv 16,27  e seran cremats ab foch, axí las  pells com la carn e los fems ensemps. 28 E 
Ex 35,6  porpre e cotó tint, e bis retort e  pèlls de cabres 7 e pells de moltons  
Ex 35,23  ne cotó tint ni bis retort ni  pèlls de cabres, de grat ho donaven, totas 
Ex 35,26  e porpre e vermelló e bis 26 e  pèlls de cabres; de grat ho donaven. 27 E  
Ex 36,14  tabernacle. 14 E féu XI sagues de  pèlls de cabre e cobrí lo tabernacle. 15  
Lv 13,3 veurà la lebrozia en la conna o los  pèls blanchs mudats, aquella color és una  
Lv 13,4  no serà ensathada e la color dels  pèls no serà mudade, prenga lo sacerdot  
Lv 13,20  la carn altre vegade, e los  pèls si són tornats en blanchor, e si axí  
Lv 13,26 cuyro, lebrozia és [*]; 26 e si los  pèls no seran blanchs ni la plaga no serà  
Lv 14,8  la vestimenta, raurà’s tots los  pèls del cos e lau-se en aygüe, e com  
Lv 14,9  ’s lo cap e la barba [*] e los  pèls del cos, e lau-se altre vegada lo  
Ex 21,21 e si sobreviu I jorn o II, no haurà  pena, car haver és d’ell. 22 »E si los  
Ex 22,2  nafre e mort, lo feridor no haurà  pena; 3 e si ho fa pus que lo sol sia  
Ex 13,17  ’s que per ventura lo poble no’s  penadís si vaés quantre si batalla e que  
Ex 12,3  “Al Xèn die de aquest mes cascú  pendrà un anyell de las ovellas e dels  
Ex 20,7 Senyor no haurà en aquell mercè qui  pendrà lo nom del Senyor Déu seu en va. 8  
Ex 22,16  e dorm ab ella, dar li ha axovar e  pendrà-la per muller. 17 E si lo pare de 
Lv 3,16 la ylada, e tot lo grex de dins, 16  pendrà lo sacerdot e cremar-ho-ha en  
Lv 4,5  e degollar-l’ha devant Déu. 5 E  pendrà de la sanch del vadell e portarà de 
Lv 6,10  e bregues de li sobre sa carn, e  pendrà la cendra que ferà lo foch e posarà 
Lv 6,11  e vestir-se-n’ha d’altres, e  pendrà la sendra e traurà-la fora de las 
Lv 13,39  e si veurà que la blanchor  pendrà en color sotsscura, sàpia que no és 
Lv 14,6  aygüe vive, 6 e l’altre ocell  pendrà ab lo fust del cedre e la grana e  
Lv 14,12  del tabernacle del testimoni, 12 e  pendrà l’anyell e oferrà’l per la colpa, 
Lv 14,14  car sant dels sants és. 14 »E  pendrà lo prevere de la sanch del  
Lv 14,24 del tabernacle [*] devant Déu. 24 E  pendrà lo prevera [*] del sacrifici per la 
Lv 14,26  dret de la mà e del peu dret. 26 E  pendrà lo prevere de l’oli del sister e  
Lv 15,14 serà mundada. 14 E en lo VIIIèn die  pendrà II tortres o II colomins, e devant  
Lv 20,14  lur sanch sia sobre ells. 14 »Qui  pendrà per muller mare e filla, fa gran  
Lv 20,17  lur sanch sia sobre ells. 17 »Qui  pendrà sa germana filla de son pare [*], e 
Lv 20,21  e morran menys de infants. 21 »Qui  pendrà la muller de son frare cose no  
Ex 12,4  de la casa a menjar lo anyell,  pendran son veý qui li stà prop, ab tants  
Ex 12,7 dels fills de Yrrael al vespre. 7 E  pendran de la sua sanch, e posar-n’han  
Ex 28,5  ço que usen de sacerdoci a mi. 5 E  pendran or e jacint e porpre e cotó tint e 
Lv 3,11  ronyons, e tot lo grex de dins 11  pendran los sacerdots e posar-l’han  
Ex 20,7 guarden los meus manaments. 7 »E no  pendràs lo nom del teu Déu en va, car  
Ex 23,8  lo noent ni lo dreturer [*]. 8 No  pendràs dons, que los savis obseguen e  
Ex 28,9  de cotó tint e de bis retort. 9 »E  pendràs II pedras uniquines e scriuràs en  
Ex 29,12  del tabernacle del testimoni. 12 E  pendràs la sanch del vadell e posar-l’  
Ex 29,13  sobre lo fonament d’ell. 13 E  pendràs tot lo grex [*] que sobre ells és, 
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Ex 29,15  per ço car és per lo peccat. 15 »E  pendràs un moltó, e sobre lo cap d’ell  
Ex 29,16  16 E quant l’hauràs sacrificat,  pendràs de la sua sanch e scampar-n’has 
Ex 29,19 molt suau e sacrifici de Déu. 19 »E  pendràs altre moltó e sobre lo cap d’ell  
Ex 29,20  mans. 20 E sacrificharàs-lo, e  pendràs de la sua sanch e posar-n’has a 
Ex 29,22  segrats ells e las vestidures, 22  pendràs lo grex del moltó e la coha e lo  
Ex 29,25  -los devant nostro Senyor. 25 E  pendràs totas coses de las mans d’ells e  
Ex 29,26  Senyor, car oferta és d’ell. 26 E  pendràs lo pits del moltó †des que és  
Ex 29,31  que ministre en lo santuari. 31 »E  pendràs lo moltó de la consegració e  
Ex 40,9  de la tenda e sa intrada. 9 »E  pendràs oli de unció e untar-n’has lo  
Lv 4,31  git en lo fonament de aquell. 31 E  pendràs tot lo sèu axí com se sol pendre  
Lv 24,5  posa ellas devant lo Senyor. 5 »E  pendràs cèmola e couràs d’ella XII pans,  
Lv 2,8  agualment de cèmola e d’oli. 8  »Pendràs ço que oferràs a nostro Senyor, e 
Ex 16,33 -hi de la magna aytant com ne pot  pendre una masura, e stojau-ho [*] a las 
Ex 22,17  que las vèrgens han acostumat de  pendre. 18 »Aquells qui mal feran no  
Ex 25,3  3 Aquestas coses són que deveu  pendre: or i argent, aram e coure, 4 e  
Lv 4,31 E pendràs tot lo sèu axí com se sol  pendre dels sacrificis pacifichables, e  
Ex 15,9  lo enamich: «†Per si per aquell†  pendré e †perí† las despullas. La mia  
Ex 12,5  de I any. Segons aquesta costuma  pendreu un cabrit. 6 E stojar-l’heu tro 
Ex 25,2  que’m donen las promíssias, e  pendreu-las de tot hom qui de grat las  
Lv 23,40  ço és, que posareu. 40 E vosaltres  pendreu lo primer die fruyts de arbres  
Lv 3,17  és entorn del pits e aquell en què  pengen los lombles oferreu sobre l’altar. 
Ex 35,12  e [*] faristol e vel qui devant li  penig, 13 e taula ab forrellats [*], i  
Ex 29,23  mullada en oli, e crespell del  penistre dels pans alizos qui és posat  
Lv 5,5  entendrà la sua arrada, 5 fassa  penitència per lo peccat 6 e ofira una  
Ex 38,26  del santuari e la entrada a on  penja lo vel. 27 E los vazos fóran fets de 
Ex 40,19  mesa l’archa en lo tabernacle,  penjà devant ella lo vel per ço que  
Ex 30,6  és devant l’archa del testimoni  penjant, devant lo feristol qui és cubert  
Ex 26,13  cap del tabernacle, 13 e I colzo  penjarà de una part e l’altre qui és pus  
Ex 40,35  Yrrael per lurs companyes; 35 e si  penjava, staven dessús en aquell loch. 36  
Ex 39,17  altre costat del reonal, 17 per on  penjaven II cadenetas d’or qui ligaven  
Ex 35,29 29 Tots los hòmens e las fembras ab  pensa humil oferían dons per ço que féssan 
Lv 26,41 enamichs entrò que hage vergonya la  pensa d’ells no circonciza. »E lavors  
Lv 6,4  peccar los hòmens, 4 totas coses  pensades reta, 5 tot ço que per engan  
Ex 31,4  per fer tota obre 4 que hom pot  pensar [*], d’or e d’argent e d’aram 5  
Ex 35,32  e de enteniment [*], 32 a saber e  pensar e a fer obre en or e en argent e en 
Ex 2,4  del flum. 4 E sa sor stava luny e  pensave’s aquesta cose. 5 E devallava la  
Ex 10,10  infants, és dupte que mal no’s  penseu. 11 No’s ferà axí, mas anau-hi  
Ex 1,10  10 Veniu sàviament e opremam-lo  per ço que no moltiplich massa, e si’s  
Ex 1,11  E mès sobre ells mestres de obres  per ço que’ls turmentassen de càrrechs, e 
Ex 1,14 los 14 e aduyen en amargor lur vida  per obres dures de brach e de teula e de  
Ex 1,14  de brach e de teula e de rejola, e  per altres servicis [*]. 15 E dix lo rey  
Ex 2,5  5 E devallava la filla de Farahó  per ço que’s levàs al flum, e las suas  
Ex 2,5 al flum, e las suas massipas anaven  per mig de la canal. E quant hach vista la 
Ex 2,13  e dix a la un qui feya tort  per què feria son proÿsme. 14 E ell  
Ex 2,21 E pres Sephorà, filla del sacerdot,  per muller, 22 e parí-li un fill, e  
Ex 2,23  E los fills d’Irrael gemagaren  per las obras, e cridaren. E lur crit pujà 
Ex 3,3  «Iré a veura aquesta [*] vizió,  per què no’s crema la gavarrera.» 4 E viu 
Ex 3,7  poble en Egipte, e oyí lo seu crit  per la duresa de aquells qui’ls mètan en  
Ex 3,8 ’ls mètan en obres, 8 e [*] devall  per ço que’ls desliure de las mans dels  
Ex 3,9  és vengut a mi, e viu lur aflicció  per què són opremuts dels egipcians. 10  



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

664 
 

Ex 3,10  vina, e trematré’t al rey Farahó  per ço que desliuras lo meu poble, ço és,  
Ex 3,15  tremès a vosaltres.” Aquest nom he  per tostemps, e aquest és mon memorial en  
Ex 3,18  apellà. Irem carrera de III dies  per loch sol per ço que sacrifiquem al  
Ex 3,18  carrera de III dies per loch sol  per ço que sacrifiquem al Senyor Déu.” 19  
Ex 4,4  Senyor: –Sten ta mà e pren-la  per la coha. E [*] pres-la e tornà  
Ex 4,10  E dix Moysès: –Prec-te, Senyor,  per tant que jo no só bell parler de hir  
Ex 4,16 -he què deureu fer. 16 Ell parlarà  per tu al poble e serà ta bocha, e tu  
Ex 4,18  e tornaré a mos frares en Egipte  per ço que veja encara si són vius. E dix  
Ex 4,26 pus que hach dit «Spos de peccats»,  per la sircuncizió. 27 E dix nostro Senyor 
Ex 4,28 totas las paraulas de nostro Senyor  per què havia tramès los senyals que havia 
Ex 5,3  e sacrifiquem al Senyor Déu nostro  per ço que no’ns sdevenga pastilència ni  
Ex 5,8 ·ls na aminvareu res, car vegaven e  per ço crídan e diuen: “Anem sacrificar al 
Ex 5,9  los a obrar, e cumplen la lur obre  per ço que no enténgan en monsonegaries.  
Ex 5,10  no enténgan en monsonegaries. 10 E  per ço isquéran los seus majorsdòmens [*]  
Ex 5,12  obre. 12 E fou scampat lo poble  per tota la terra de Egipte a cullir  
Ex 5,16  que nosaltres servents teus som;  ¿per què’ns feren a tort los  
Ex 5,17  ell respòs: –Vosaltres vos posau e  per ço dieu: “Anem a sacrificar a nostro  
Ex 5,21 servents; haveu-los donat cultell  per ço que’ns ociés. 22 E tornà Moysès a  
Ex 5,22  a nostro Senyor e dix: –Senyor,  per què has turmentat aquest poble? Per  
Ex 5,23  poble? Per què m’has tramès 23  per ço que jo intràs a Farahó que parlàs  
Ex 6,1  –Ara veuràs què faré a Farahó, car  per mans forts los lexaré e en mà fort los 
Ex 6,6  ’m de la mia covinensa. 6 E  per ço digues als fills de Yrrael: “Jo sóm 
Ex 6,8  terra sobre la qual laví la mia mà  per ço que la donàs a Abraam e a Ysach e a 
Ex 6,9  d’Irrael, e ells no l’obeÿren  per engoxa de l’spirit e per la obra fort 
Ex 6,9  obeÿren per engoxa de l’spirit e  per la obra fort dura. 10 E parlà nostro  
Ex 6,16  són los noms dels fills de Leví  per lur perentiu: Gerson e Cahat e Merarí. 
Ex 6,17  fills de Gerson: Jobení e Semehí  per lurs perentius. 18 Los fills de Cahat: 
Ex 6,19  Aquests són los perentius de Leví  per lurs companyes. 20 E pres muller  
Ex 6,25  prínceps de las companyes de Leví  per lurs perentius. 26 Aquest és Aron e  
Ex 6,26  de Yrrael de la terra de Egipte  per lurs companyes. 27 Aquests són los qui 
Ex 7,4  lo meu poble, los fills de Yrrael,  per grans juýs, 5 [*] stesa la mia mà  
Ex 7,11  e los encantadors, e feren ells  per encantaments uns e altres secrets axí  
Ex 7,24  los de Egipte entorn del flum  per haver aygüe que beguéssan, car no  
Ex 8,7  7 E féran-ho axí los encantadors  per lur encantament, e amanaren granotas  
Ex 8,9 [*]: –Stablex-ma quant, e pregaré  per tu e per tos servents e per ton poble  
Ex 8,9  -ma quant, e pregaré per tu e  per tos servents e per ton poble que las  
Ex 8,9 pregaré per tu e per tos servents e  per ton poble que las granotas isquen de  
Ex 8,10  dix: –Segons la tua paraula feré,  per ço que sàpies que negú no és axí com  
Ex 8,12  e cridà Moysès a nostro Senyor  per la promesa de las granotas que havia  
Ex 8,17  la terra fou tornada en moscallons  per tota la terra de Egipte. 18 E los  
Ex 8,28  dix Farahó: –Jo lexaré a vosaltres  per ço que sacrifiqueu al Senyor Déu  
Ex 8,28  [*]; mas que no aneu luny. Pregau  per mi. 29 Dix Moysès: –Quant seré pertit  
Ex 8,29  –Quant seré pertit de tu, pregaré  per tu nostro Senyor, e las moscas partir  
Ex 9,11  no podien star devant Moysès  per las nafres que havían ells e tota la  
Ex 9,14  e sobre tos servents e ton poble,  per ço que sàpies que no n’hi ha negú  
Ex 9,16  e parireu de la terra, 16 car  per ço t’he posat, que mostre en tu la  
Ex 9,22  a Moysès: –Stin la tua mà al cel  per ço que vinga pedra en terra de Egipte  
Ex 9,29  e cessaran los trons e la pedra  per ço que sàpies que la terra de Déu és,  
Ex 9,31  Encara lo li e l’ordi perdut és,  per ço car l’ordi era vert e lo li ja  
Ex 9,35  de Yrrael, axí com Déu havia manat  per mà de Moysès. 10,Tit Capítol XIIII 1 E 
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Ex 10,1  lo seu cor e de sos servents  per ço que fassa aquests senyals meus en  
Ex 10,16 [*] no hy romàs en tot Egipte. 16 E  per ço Farahó cuytà’s e apellà Moysès e  
Ex 10,22 en tota la terra de Egipte, axí que  per III dies 23 negú no viu son frare ni  
Ex 11,7  cha, d’hom tro sus a la bístia,  per ço que sapiau com per grans miracles  
Ex 11,7  a la bístia, per ço que sapiau com  per grans miracles Déu depertex los  
Ex 12,3  de las ovellas e dels cabrits,  per lus companyes e cases; 4 e si per  
Ex 12,4  per lus companyes e cases; 4 e si  per ventura no hy basten aquells de la  
Ex 12,14  Senyor en vostres generacions  per tostemps. 15 »VII dies menjareu lo pa  
Ex 12,17  aquest die en vostras generacions  per costum perdurable. 18 Lo primer mes,  
Ex 12,21  -los: –Anau e preneu una bístia  per vostras companyes, e sacrifichau  
Ex 12,24  és en la lig, a tu e a tos fills  per tostemps. 25 E quant intrareu en la  
Ex 12,27  de nostro Senyor, quant passà  per las cases [*] de Yrrael en Egipte e  
Ex 12,35  nostro Senyor Déu los havia manat  per Moysès e Aron, ço és, que demanaren  
Ex 12,51  terra de Egipte ab la sua fort mà  per lurs companyes. 13,Tit Capítol XVII 1  
Ex 13,13 13 Lo primer fill de l’aze rembràs  per ovella, e si no’l rembs, auciuràs-  
Ex 13,15  al primer fill de las bísties, e  per ço sacrifich a nostro Senyor tot ço  
Ex 13,16  en remembrament entre tos ulls,  per ço car nostro Senyor nos ha trets de  
Ex 13,17 ha trets de Egipte en mà fort. 17 E  per ço, quant Farahó hach lexat lo poble,  
Ex 13,17  qui és prop, car cuydave’s que  per ventura lo poble no’s penadís si vaés 
Ex 13,18  en Egipte; 18 mas amanà’ls entorn  per la via del dessert qui és prop la Mar  
Ex 13,19  Moysès los ossos de Josep ab si,  per ço com havia conjurats los fills de  
Ex 13,21 núvol e de nit en columpna de foch,  per ço que fos capdell de la lur via. 22 E 
Ex 14,11  ventura no havia vazos en Egipte e  per ço nos has amanats que moríssem en  
Ex 14,14  14 car nostro Senyor sa combatrà  per vosaltres, e vosaltres callareu.  
Ex 14,16  tua mà sobre la mar e pertex-la,  per ço que vagen los fills d’Irrael per  
Ex 14,16  ço que vagen los fills d’Irrael  per mig d’ella en sech. 17 E jo endureyré 
Ex 14,20  podien acostar los uns als altres  per tot lo temps de la nit. 21 E quant  
Ex 14,22  22 e entraren los fills d’Irrael  per mig de la mar secha, que la aygüe era  
Ex 14,23 encalsaven entraren aprés ells, [*]  per mig de la mar. 24 E era ja vengut lo  
Ex 14,24 sobre las albergades dels de Egipte  per una columpna de foch [*], e ocís la  
Ex 14,25 Yrrael, car nostro Senyor se combat  per ell quantre nós. 26 E dix nostro  
Ex 14,26  –Sten la tua mà sobre la mar  per ço que tórnan las aygües quantre los  
Ex 14,29  29 E los fills de Yrrael anaven  per mig de la mar en sech, e las aygües  
Ex 15,9  mar. 9 E dix lo enamich: «†Per si  per aquell† pendré e †perí† las despullas. 
Ex 15,18 tues mans. 18 Nostro Senyor regnerà  per tostemps [*], 19 car lo cavall de  
Ex 15,19  [*], e los fills d’Irrael anaren  per sech enmig de la mar. 20 E aprés Maria 
Ex 15,22  desert de Suris. E anaren III dies  per loch sol, e no trobaren aygüe. 23 E  
Ex 15,23  podien beura las aygües de Marach  per ço com éran amargants, aon posà Moysès 
Ex 16,3 e dèyan: –Nós volguérem ésser morts  per la mà de nostro Senyor en la terra de  
Ex 16,4  cascú ço que’ls abast a I die,  per ço que’ls asaig si han la mia lig o  
Ex 16,8  menjar, e al matí pa a sadollament  per ço com ha oyit vostre murmurament e  
Ex 16,16  bast a menjar a I die, una masura  per cascun cap, segons lo nombre de  
Ex 16,22  cullían-na al doble, II masures  per cascun home. E tots los prínceps  
Ex 16,26 VII és dissapte de nostro Senyor, e  per ço no n’hi trobarà hom. 27 E vench lo 
Ex 16,27  die, e isquéran alguns del poble  per cullir e no’n trobaren. 28 E dix  
Ex 16,32  en las devenidores generacions  per ço que conègan lo pa que jo’ls nodrí  
Ex 16,35  los fills de Yrrael menjaren magna  per XXXX anys tro que vinguéran en la  
Ex 16,35  tro que vinguéran en la terra bona  per star, e de aquest menjar fóran nodrits 
Ex 17,1  de Yrrael anaren al desert de Sím  per lurs statges, segons la paraula de  
Ex 17,3  Senyor? 3 E hagué alí lo poble set  per fretura d’aygüe, e murmurà quantre  
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Ex 17,7  lo nom de aquell loch «Temptació»  per la baralla dels fills d’Irrael, per  
Ex 17,7  la baralla dels fills d’Irrael,  per ço car temptaren nostro Senyor e  
Ex 17,16 batalla de Déu serà quantre Amalech  per totas generacions. 18,Tit Capítol  
Ex 18,1  a Moysès e a Yrrael son poble,  per ço car nostro Senyor havia tret Yrrael 
Ex 18,8 que Déu havia fet [*] als egipcians  per amor de Yrrael, e tot lo treball que  
Ex 18,9  béns que Déu havia fets a Yrrael,  per ço car lo havia tret de la mà dels  
Ex 18,11  que és gran sobre tots los déus,  per ço car argullós havia stat quantre  
Ex 18,14  –Què és açò que fas en lo poble? E  per què seus sol e tot lo poble te spera  
Ex 18,20 i la costum de honrar, e la carrera  per on deven anar, e la obre que fassen.  
Ex 18,22  los càrrechs entre los altres  per ço que pus leuger ta sia; 23 e si açò  
Ex 19,7  e apellà los majors del poble  per edat, e sponé’ls totas las paraules  
Ex 19,9  –Jo vendré a tu en scurina de nuu  per ço que oja lo poble, e parlaré a tu e  
Ex 19,9  e parlaré a tu e que creguen a tu  per tostemps. E féu a saber Moysès las  
Ex 19,18  peu del munt de Sinaý. 18 E fumava  per ço com nostro Senyor hi era davallat  
Ex 19,21  21 dix-li: –Conjura lo poble que  per ventura no vulla passar los térmans  
Ex 19,21 ventura no vulla passar los térmans  per a veura lo Senyor, e que no parèscan  
Ex 19,22  a nostro Senyor sían santificats  per ço que no’ls fira. 23 E dix Moysès a  
Ex 19,24  térmans ni pugen a nostro Senyor,  per ço que per ventura no’ls ocia. 25 E  
Ex 19,24  pugen a nostro Senyor, per ço que  per ventura no’ls ocia. 25 E devallà  
Ex 20,11  en ells, e posà en lo setèn die, e  per ço beneý nostro Senyor lo die del  
Ex 20,12  ’l. 12 »Honra ton pare e ta mare  per ço que vischas molt sobre la terra que 
Ex 20,19  t’hem. No’ns parla nostro Senyor  per ço que per ventura no muyram. 20 E dix 
Ex 20,19 ’ns parla nostro Senyor per ço que  per ventura no muyram. 20 E dix Moysès al  
Ex 20,20  –No us vullau tembre; Déu vench  per ço que us provàs e que la temor sua  
Ex 20,26  ell serà enorreat. 26 »No pugeràs  per graus al meu altar, per ço que la tua  
Ex 20,26 »No pugeràs per graus al meu altar,  per ço que la tua legesa no sia  
Ex 21,6  ab una alena, e serà-li servent  per tostemps. 7 »Si algú ven sa filla en  
Ex 21,14  algú sientment auciurà son proÿsme  per aguayt, de mon altar lo arrencaràs e  
Ex 21,23  jutgeran. 23 E si mor, retrà ànima  per ànima, 24 ull per ull, dent per dent e 
Ex 21,24  mor, retrà ànima per ànima, 24 ull  per ull, dent per dent e mà per mà, peu  
Ex 21,24  per ànima, 24 ull per ull, dent  per dent e mà per mà, peu per meu, 25  
Ex 21,24  24 ull per ull, dent per dent e mà  per mà, peu per meu, 25 cremar per cremar, 
Ex 21,24 ull, dent per dent e mà per mà, peu  per meu, 25 cremar per cremar, nafra per  
Ex 21,25 e mà per mà, peu per meu, 25 cremar  per cremar, nafra per nafra, blavura per  
Ex 21,25  meu, 25 cremar per cremar, nafra  per nafra, blavura per blavura. 26 »E si  
Ex 21,25  cremar, nafra per nafra, blavura  per blavura. 26 »E si ferrà negú son  
Ex 21,26  ferà orp, tremetrà’l-na franch  per l’ull que li ha tret; 27 e si la dent 
Ex 21,30 bou tembé; 30 e si hom lo volia dar  per preu, ell darà per scapar sa vida ço  
Ex 21,30 hom lo volia dar per preu, ell darà  per scapar sa vida ço que hom li demanarà. 
Ex 21,36  no’l guarda son senyor, retrà bou  per bou e rebrà lo cos entrega. 22,Tit  
Ex 22,1  e la auciu o la ven, V bous pagarà  per I, e IIII ovellas, per una. 2 E si és  
Ex 22,1  bous pagarà per I, e IIII ovellas,  per una. 2 E si és ladre qui trench casa  
Ex 22,3  ell morrà. E si no ha què reta  per lo ledronici, serà venut. 4 E si hom  
Ex 22,12  ho reta. 12 E si hom li ho ha tolt  per ladronici, retrà lo dan al senyor. 13  
Ex 22,16  dar li ha axovar e pendrà-la  per muller. 17 E si lo pare de la verja no 
Ex 23,1  veu de monsónega ni untaràs la mà  per ço que digues fals testimoni per lo  
Ex 23,1 mà per ço que digues fals testimoni  per lo peccador. 2 No seguiràs companya a  
Ex 23,2 mal, ne en juý a santència de molts  per ço que pertesques de veritat. 3 A  
Ex 23,11  11 e al VII any la lexaràs reposar  per ço que mengen los pobres tel teu  
Ex 23,12  obreràs, e al die VII reposaràs,  per ço que rapòs ton bou e ton aze e lo  
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Ex 23,13 que us he dit guardau. E no jurareu  per lo nom dels déus stranys ni no’ls  
Ex 23,23  [*] e lo gebuzeu; jo destroyré  per tu. 24 No adoreràs los lurs déus ni  
Ex 23,29  los seré devant de cara de I any  per ço que la terra no sia deserta e las  
Ex 23,33  no habitaran en la tua terra, que  per ventura no’t fassen peccar ves mi si  
Ex 24,4  al [*] munt, e XII títols hi mès  per los XII trips. 5 E manà als jóvens  
Ex 24,12  ley e los manaments que he scrits  per ço que’ls ensenys als fills de  
Ex 25,4 coure, 4 e porpre e cotó e scarlata  per II vegades tenyda, e bis e pells de  
Ex 25,7  odor, 7 e pedres oniquines dobles  per ornar e cose rehonable. 8 E fer-m’  
Ex 25,14  los-has d’or, 14 e metràs-los  per los forats qui seran al costat de la  
Ex 25,22  de totas coses que manaré  per tu als fills d’Irrael. 23 »E feràs  
Ex 25,27  en què hom meta forrellats en ells  per ço que hom puga aportar la taula. 28 E 
Ex 25,28 setim e environar-los-has d’or  per portar la taula. 29 E aparellaràs [*]  
Ex 25,34 manera de nou, sperulles e rodanxes  per sengles liris. 35 La sperulle dessots  
Ex 25,35  35 La sperulle dessots II canons  per III lochs, qui ensemps VI són,  
Ex 25,37  perquè luèscan e poseràs aquellas  per quantrari. 38 E feràs mochadors en què 
Ex 26,3  ajustades ensemps; las altres V  per ajustament semblant se ajustaran 4 ab  
Ex 26,7  XI cortines o sagues de salici  per cobrir lo terrat del tabernacle 8 de  
Ex 26,19 XXXX fundements d’argent  per ço que II fundaments sían sotmesos a  
Ex 26,19  sían sotmesos a cascuna taula  per dos angles. 20 E al segon costat del  
Ex 26,26  forellats del fust de setim V,  per ço que tenguen las taulas a le un  
Ex 26,28  seran mesos de aquell matex nombre  per mig las taulas de la part de ssus tro  
Ex 26,29  e metràs-hi anells d’or  per ço que tinguen los forrallats las  
Ex 26,31  de jassint e de porpre e de cotó  per II vegades tint, de bis retort ab obre 
Ex 26,33  fondaments d’argent. 33 [*] seran  per los sercles dintre en què poseràs l’  
Ex 26,36  II vegades tenyt e de bis retort  per obre d’egulla. 37 E las V colones del 
Ex 27,3  3 E feràs dejús d’ell calderas  per rebre la cendra, e tesores e †lo cors† 
Ex 27,7 de launas de aram, 7 e metràs-los  per sercles, e seran de la un e de l’  
Ex 27,7 un e de l’altre costat de l’altar  per ell a portar; 8 que no serà gens  
Ex 27,12  guarda ves ponent seran las tendas  per L colzos, e X colones e atrestants  
Ex 27,20  de olives pur, que sia fet a molí,  per ço que crem làntie tostemps 21 al  
Ex 27,21  Senyor. E serà perdurable la honor  per las succecions dels fills d’Irrael.  
Ex 28,1  Nadap, Abiüd e Aletzàs e Thamar,  per ço que usen a mi de sacerdoci. 2 E  
Ex 28,4  a Aron, ton frare, e a sos fills,  per ço que usen de sacerdoci a mi. 5 E  
Ex 28,6  e cotó tint e bis retort, 6 [*]  per obra ben ordonada. 7 Haurà II vores en 
Ex 28,11  posa, e entratellar-los-has  per los noms dels fills de Yrrael [*]. 12  
Ex 28,12  sobre la un e l’altre costat  per ramembransa. 13 E feràs [*] 14 II  
Ex 28,20  e barilus. E seran encloses en or  per lus órdens. 21 E hauran los noms dels  
Ex 28,21  cade pedra serà entratellada  per XII noms, per los XII trips. 22 E  
Ex 28,21  serà entratellada per XII noms,  per los XII trips. 22 E feràs en lo  
Ex 28,28 sobremuscle ab la sàvena de jacint,  per ço que la juntura afegida al reonal  
Ex 28,29  mamorial devant nostro Senyor  per tostemps. 30 E poseràs al reonal del  
Ex 28,30  en son pits devant nostro Senyor  per tots temps. 31 »E feràs gonella de  
Ex 28,35  Aron en lo ofici del ministeri  per ço que ogen lo so quant intrerà e  
Ex 28,38  la làmina tostemps en son front  per ço que plàcia a nostro Senyor. 39 »E  
Ex 28,41  mans de tots, santificharàs-los  per ço que aministren e fassen sacerdoci  
Ex 28,42  [*]. 42 E feràs bregués de li  per ço que cobren la carn de las lurs  
Ex 28,43  o quant se poseran a l’altar  per ço que aministren lo santuari, e que  
Ex 29,14  defora totas las albergades,  per ço car és per lo peccat. 15 »E pendràs 
Ex 29,14 totas las albergades, per ço car és  per lo peccat. 15 »E pendràs un moltó, e  
Ex 29,22  qui és sobre ells al costat dret,  per ço car és moltó de santificació, 23 e  
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Ex 29,28  comensat [*] a Aron e a sos fills  per dret perdurable als fills de Yrrael,  
Ex 29,30  dies usarà de aquella lo bisbe qui  per ella serà stablit dels fills de  
Ex 29,30 e entre al tabernacle del testimoni  per ço que ministre en lo santuari. 31 »E  
Ex 29,33  del tabernacle del testimoni, 33  per ço que’m plàcia lo sacrifici, e la mà 
Ex 29,36  36 e oferràs un vadell cascun die  per lo peccat. Cascun die denejaràs l’  
Ex 29,44  ab l’eltar, e Aron e sos fills  per ço que usen a mi de sacerdoci. 45 E  
Ex 29,46  qui’ls treguí de terra de Egipte  per ço que jo stigués entre ells, car jo  
Ex 30,4  4 e II anells d’or sots la corona  per cascun costat per ço que los  
Ex 30,4 or sots la corona per cascun costat  per ço que los forrellats sien mesos en  
Ex 30,10  l’any, en la sanch qui és oferta  per lo peccat, e placarà sobre aquell en  
Ex 30,12  lo nombre doneran cascú lo preu  per lurs ànimas a nostro Senyor Déu, e no  
Ex 30,16  usos del tabernacle del testimoni,  per ço que sia remembrament d’ells devant 
Ex 30,18  un bací de aram ab son fonament  per levar, e posar-l’has al tabernacle  
Ex 30,20  e quant se acosteran a l’altar  per ço que ofiren en aquell timiama a  
Ex 30,21  serà a ells e a la lur sament  per successions. 22 E parlà nostro Senyor  
Ex 30,30  fills untaràs e santificaràs-los  per ço que usen a mi de sacerdoci. 31 »E  
Ex 30,38  38 car aquell qui’n ferà tal,  per ço que us de aquella odor, perirà dels 
Ex 31,3  saviesa e d’enteniment e de saber  per fer tota obre 4 que hom pot pensar  
Ex 31,6 divercitats de fusts. 6 E dóna-li  per companyó Goliab, fill de Abisament,  
Ex 31,6 e ell ha cor de hom savi e resposat  per ço que’s fassa tot ço que a tu he  
Ex 31,13  e vosaltres e vostres generacions,  per ço que sapiau que jo sóm Senyor qui us 
Ex 32,11  lo Senyor Déu e deya: –Senyor,  per què yrexs la tua fortsa quantre lo teu 
Ex 32,12  mà? 12 Prech-te, Senyor, no sia,  per ço que no diguen los de Egipte que per 
Ex 32,12  ço que no diguen los de Egipte que  per ço los ne treguist, [*] que’ls  
Ex 32,13  Jacob, tos servents, a qui jurist  per tu matex e diguist: “Jo multiplicharé  
Ex 32,27  cultell sobre la cuxa, e anau [*]  per mig las albergades, e ocia cascú son  
Ex 32,29  cascú en son fill e en son frare,  per ço que us sia donada benedicció. 30 E  
Ex 32,31  Senyor e dix: –Prech-te, Senyor,  per aquest poble que ha peccat e han fet  
Ex 32,35  E ferí nostro Senyor Déu lo poble  per lo peccat del vadell que féu Aron.  
Ex 33,2  2 E trematré devant tu l’àngel  per ço que git lo cananeu e amoreu e hateu 
Ex 33,3 tu, que lo poble és de dur cap, que  per ventura jo no’l destroýs en la  
Ex 33,5  -t’he. Ara posa ton altivesch  per ço que sàpies què’t faré. 6 E posaren 
Ex 33,10  a la porta de la tenda, e aoraven  per las portas de lurs tendas. 11 E  
Ex 33,11  11 E parlava nostro Senyor cara  per cara a Moysès, axí com hom sol parlar  
Ex 33,12  com hages dit: “Conegut t’he  per ton nom”, e: “Has trobada gràcia  
Ex 33,13  devant tu, mostre’m la tua cara  per ço que sàpia que trop gràcia devant  
Ex 33,16  gràcia devant tu, si no vas ab nós  per ço que siam glorificats de tots los  
Ex 33,17  gràcia devant mi, e he’t conegut  per ton nom. 18 E dix Moysès: –Mostre’m  
Ex 34,7  iniquitats [*] e peccats e negú  per ci no és castigat sens colpa, qui rets 
Ex 34,10 sobre la terra ne en negunes gents,  per ço que veja lo poble enmig de qui tu  
Ex 34,16 mullers de lurs fillas a tos fills,  per ço que, pus que ellas hauran fornicat  
Ex 34,18  la festa dels pans alizos;  per VII dies menge [*], axí com te maní al 
Ex 34,20  ab ovella, e si no deràs preu  per ell, serà ocís. Lo primer fill de tos  
Ex 34,27  a Moysès: –Scriu aquestas paraulas  per las quals jo he promesa ma ajuda a tu  
Ex 34,29  sabia que la sua cara fos cornuda  per la companya de la paraula de Déu. 30 E 
Ex 35,8 de setim 8 e oli a las lumenàries e  per ço que’n fassa ungüent e timiana molt 
Ex 35,19  de Aron bisbe e de sos fills  per ço que usen a mi de sacerdoci.” 20 E  
Ex 35,28  las lumenàries e aparellar ungüent  per fer timiama de olor fort suau. 29 Tots 
Ex 35,29 fembras ab pensa humil oferían dons  per ço que féssan les obres que Déu havia  
Ex 35,29  les obres que Déu havia manadas  per Moysès, e tots los fills de Yrrael  
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Ex 36,7  E axí cessaren de oferir dons 7  per ço car ço que havían oferit hi bastava 
Ex 36,12  de la altre cortina axí matex, 12  per ço que las ances vinguéssan quantre si 
Ex 36,17  en la vora [*] de la altre saga  per ço que’s lesacen la una a l’altre,  
Ex 36,22  II encastadures en cascuna taula  per ço que la una se ajustàs ab l’altre;  
Ex 36,26  ab XXXX vazos d’argent, II vazos  per cascuna taula. 27 Ves ponent, ço és,  
Ex 36,28 la mar, féu VI taulas 28 e II vazos  per cascuna taula e per cascun angle del  
Ex 36,28  28 e II vazos per cascuna taula e  per cascun angle del tabernacle, e darrera 
Ex 36,29 venían en un ajustament. Axí ho féu  per cascuna part per los angles, 30 que  
Ex 36,29  Axí ho féu per cascuna part  per los angles, 30 que VIII taulas fossen  
Ex 36,30  d’argent, ço és a saber, II vazos  per cascuna taula. 31 E féu forrellats de  
Ex 36,33  féu un altre forrellat qui vingués  per mig las taulas, de la un angle a l’  
Ex 36,34  d’argent, e féu los cercles d’or  per ço que pogués metre los forrellats, e  
Ex 37,3  2 [*] 3 [*] e IIII anells d’or  per sos IIII angles, II anells a la un  
Ex 37,5  qui éran al costat de l’archa  per aportar a ella. 6 E féu oracle d’or  
Ex 37,13  d’or, e posà-las en IIII angles  per cascun peu de la taula 14 quantre la  
Ex 37,14 corona, e mès en aquella forrellats  per ço que la taula se pogués portar, 15 e 
Ex 37,19  19 E III anaps a manera de nou  per cascun arbre, e [*] liris ensemps, e  
Ex 37,20  e IIII anaps a manera de nou, e  per cascunas [*] liris, 21 e sparullas per 
Ex 37,21  cascunas [*] liris, 21 e sparullas  per cascun arbre per III lochs, qui són  
Ex 37,21  21 e sparullas per cascun arbre  per III lochs, qui són ensemps VI arbres  
Ex 37,27  e II anells d’or sots la corona  per cascun costat per ço que los  
Ex 37,27 or sots la corona per cascun costat  per ço que los forrellats s’hi matéssan e 
Ex 38,5 ella havia [*], 5 fuzos IIII anells  per altres tants caps del ret a metra dins 
Ex 38,21  en las sirmònias dels diaques  per mà de Ytamar, fill del sacerdot Aron,  
Ex 38,22  del trip de Judà, havia complit  per Moysès, axí com nostro Senyor ho manà, 
Ex 38,26  DCIIIMDL armats. 26 E hach-hi  †per stat† C besants d’argent de què hom  
Ex 39,3  cordes d’or e pertí-las en fils  per ço que’s poguéssan tòrcer ab [*]  
Ex 39,6  i enclosas d’or e entretellades  per art de gemes dels noms dels fills de  
Ex 39,13  éran environats e enclozos d’or  per lurs órdens. 14 E aquestas XII pedres  
Ex 39,14  XII pedres éran entratellades  per los XII noms dels fills de Yrrael [*]. 
Ex 39,17 e en l’altre costat del reonal, 17  per on penjaven II cadenetas d’or qui  
Ex 39,19 e ligave’ls una saveneta de jacint  per ço que no’s moguéssan, axí com manà  
Ex 39,28  e de porpre e de vermelló depertit  per art [*], axí com Déu manà a Moysès. 29 
Ex 39,29  or fort pur, e scriviren en ellas  per obra de pedras preciozas: «Lo sant de  
Ex 40,9 n’has lo tabernacle ab los vaxells  per ço que sia santificat, 10 l’altar de  
Ex 40,11  11 [*] sacrets ab oli de unció,  per ço que sían sants dels sants. 12 »E  
Ex 40,13 vestir los has de santas vestiduras  per ço que’m servèschan e la lur unció  
Ex 40,19  penjà devant ella lo vel  per ço que complís lo manament de Déu. 20  
Ex 40,23 ves migdie, 23 e alongà ses luernas  per orde [*]. 24 [*] 25 [*] sobre l’  
Ex 40,33  33 E no podia intrar Moysès dintre  per la nuu qui hu cobria tot, e la  
Ex 40,34  e anaven los fills de Yrrael  per lurs companyes; 35 e si penjava,  
Ex 40,36  de nit, e vèyan-ho los pobles  per tots lurs statges. ExplAcí finex lo  
Lv 1,6 sacrifici [*] trencaran los membres  per pessas, 7 e sotsmetran a l’altar foch 
Lv 2,2  ’n lo prevera perfum sobre la ara  per remembransa, e és sacrifici de plasent 
Lv 2,13  13 »E qualque cose que aportaràs  per sacrificà, saleràs ab sal, ne tolràs  
Lv 2,16  una pertida ferà perfum lo prevere  per remembransa de la oferta, axí com és  
Lv 3,6  de ovellas e la degolladura serà  per pacifichament, sia mascle o sia  
Lv 4,2 fills de Yrrael: »Ànima com peccarà  per ignorància de sacrifici e de tots los  
Lv 4,3  faent peccar lo poble, oferrà  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  
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Lv 4,8  8 E lo sèu del vadell oferrà  per lo peccat, axí aquell qui és sobre los 
Lv 4,13  coŀlecció de Yrrael se ignorave e  per ignorància ferà ço qui és quantre lo  
Lv 4,14  son peccat, oferrà I vadell  per lo peccat. E aporten aquell a la 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, car  per gran moltitut de peccats és. 22 »E si  
Lv 4,22  home de ço que nostro Senyor veda  per ignorància, 23 e aprés conexerà son  
Lv 4,24  nostro Senyor los holocausts, car  per peccat és. 25 E lo sacerdot bany-se  
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 se fa  per passificament, e preguerà per ell per  
Lv 4,26 se fa per passificament, e preguerà  per ell per ço que lo seu peccat sia  
Lv 4,26  passificament, e preguerà per ell  per ço que lo seu peccat sia perdonat. 27  
Lv 4,27  »E si ànima del poble [*] peccarà  per ignorància, ço és, que fassa qualque  
Lv 4,29  lo cap de sa oferena, la qual és  per peccat, e degoll aquella en lo loch de 
Lv 4,31  a nostro Senyor, e preguerà  per aquell lo prevere e serà-li  
Lv 4,32  las bísties aportaran a sacrificar  per peccat, ço és, ovella, sia nèdea, 33 e 
Lv 4,35  sèu del moltó que és sacrifichat  per pacifichament, e sia cremat sobre l’  
Lv 4,35  en encens a nostro Senyor, e prech  per aquell e per son peccat, e lurs  
Lv 4,35 nostro Senyor, e prech per aquell e  per son peccat, e lurs peccats seran  
Lv 5,2  cose anorreada, que sia morta  per alguna bístie o que sia morta per si  
Lv 5,2  per alguna bístie o que sia morta  per si matexa o per alguna altre reptília, 
Lv 5,2  o que sia morta per si matexa o  per alguna altre reptília, e serà oblidada 
Lv 5,5  la sua arrada, 5 fassa penitència  per lo peccat 6 e ofira una anyella del  
Lv 5,6  del folch o una cabra, e aorarà  per ell lo sacerdot e per lo peccat. 7 »E  
Lv 5,6  e aorarà per ell lo sacerdot e  per lo peccat. 7 »E en altre manera, si no 
Lv 5,7  o II coloms a nostro Senyor, un  per lo peccat e altre per lo holocaust, 8  
Lv 5,7  Senyor, un per lo peccat e altre  per lo holocaust, 8 e donarà aquells al  
Lv 5,8  sacerdot, lo qual ofira [*] primer  per lo peccat, e plom-li lo cap de la  
Lv 5,9  e scampa de la sanch de aquell  per las parets de l’altar, e ço que de la 
Lv 5,9  al fonament de l’altar, car  per peccat és; 10 e l’altre oferrà en  
Lv 5,10  axí con solen fer, e pregarà  per ell lo sacerdot e per lo peccat de  
Lv 5,10  e pregarà per ell lo sacerdot e  per lo peccat de aquell, e serà perdonat a 
Lv 5,11 ofira II tortres o II coloms, ofira  per son peccat la desena part de I efí, ço 
Lv 5,11  ni encens no n’hi pos gens, car  per peccat és. 12 E liura aquella al  
Lv 5,13  del qui ofer, 13 e prech  per ell, e lo romanent sia del prevera per 
Lv 5,13  ell, e lo romanent sia del prevera  per presentalla. 14 E parlà nostro Senyor  
Lv 5,15 Senyor sentifichades peccarà, ofira  per son peccat I moltó net del folch qui  
Lv 5,16  -ho al sacerdot, lo qual prech  per aquell ofirent lo moltó, e serà a ell  
Lv 5,17  ell perdonat. 17 »Ànima si peccarà  per ignorància e ferà una de las coses que 
Lv 5,17 lig, e entendrà la colpa del peccat  per la sua iniquitat, 18 oferrà I moltó  
Lv 5,18  stimació del peccat. Lo qual ador  per ell, car no sabent ho féu, e serà  
Lv 5,19  féu, e serà perdonat a ell, 19 car  per error s’era depertit del Senyor.  
Lv 6,5  coses pensades reta, 5 tot ço que  per engan volia retenir, entegrament, e  
Lv 6,6  entegrament, e [*] lo dan. 6 E  per lo ceu peccat ofira I moltó nèdeu del  
Lv 6,7 masura del peccat. 7 E aquell prech  per ell devant lo Senyor e perdó en aquell 
Lv 6,7  devant lo Senyor e perdó en aquell  per cascuna cose que peccà. Capítol VI 8 E 
Lv 6,17  del santuari del tabernacle; 17 e  per ço no hy haurà lavat, car la part [*]  
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 menjaran ella, e açò sia fur  per tostemps en vostres generacions de  
Lv 6,22  la oferta serà cremada en l’altar  per lo sacerdot que del pare per dret  
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Lv 6,22  altar per lo sacerdot que del pare  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 és, 30 e tota oferena que’s degoll  per peccat de la qual s’enporta la sanch  
Lv 6,30  s’enporta la sanch lo sacerdot  per tenyr la tenda del tabernacle del  
Lv 7,2 la colpa. »Santa dels sants és, 2 e  per amor de assò là on degollaran lo  
Lv 7,2  degollaran e sacrificharan  per la colpa, e la sanch d’aquell sia  
Lv 7,5  car açò és perfum a nostro Senyor  per la colpa. 6 Tots los mascles de  
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; cascun sacrifici serà una  
Lv 7,10  los fills d’Irrael sia depertit  per agual masura. 11 »Aquesta és la lig de 
Lv 7,12  al Senyor. 12 »E si la oferta serà  per acostament de gràcia, ofiren pans sens 
Lv 7,12  e crespells de cèmola fets ab oli  per agual mesclament, 13 e pans levats  
Lv 7,13  ab lo sacrifici de las gràcias  per pacificar, 14 dels quals oferrà I per  
Lv 7,14  pacificar, 14 dels quals oferrà I  per promíssias a nostro Senyor, e serà  
Lv 7,16  al matí. 16 »Si emperò alguna cose  per volentat serà aportada en sacrifici,  
Lv 7,18  e majorment qualquequal ànima que  per aytal menjar sa ensutzerà, serà  
Lv 7,24  24 lo sèu de las bèsties mortas  per si e d’aquellas que seran mortas per  
Lv 7,24  si e d’aquellas que seran mortas  per altres bísties [*] en vostros diversos 
Lv 7,37 ley 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  
Lv 8,2 ab l’untament de l’oli e I vadell  per peccat e II moltons e I canestell de  
Lv 8,11 sos vaxells e lo pitxell e son bací  per santifichar a ells. 12 E gità oli  
Lv 8,14 nostro Senyor. 14 E aportà I vadell  per peccat, e Aron e sos fills posaren las 
Lv 8,20  l’altar. 20 E l’ariet desmembrà  per membres, e lo cap e la frexura e lo  
Lv 8,21 e lo ariet tot ensès sobre l’altar  per ço car era holocaust de suau odor a  
Lv 8,28  sobre lo altar de l’holocaust  per ço car era consegració e oferta en  
Lv 8,33  la porta del tabernacle no axireu  per VII dies, entrò al die que sia complit 
Lv 8,34  com en aquests presents fets és,  per ço que cumplau vostro sacrifici. 35 De 
Lv 9,2  Aron: 2 –Pren I vadell fill de bou  per peccat e I ariet en holocaust, e cascú 
Lv 9,3  fills d’Irrael: “Preneu I cabrit  per peccat e I vadell e I anyell de I any, 
Lv 9,4  en holocaust, 4 lo bou e l’ariet  per pacificament, e degollau aquells  
Lv 9,7  –Acoste’t a l’altar e sacrificha  per ton peccat, e ofir lo holocaust, e  
Lv 9,7  e ofir lo holocaust, e prega  per tu e per lo poble, e com oferràs dons  
Lv 9,7 ofir lo holocaust, e prega per tu e  per lo poble, e com oferràs dons per lo  
Lv 9,7  e per lo poble, e com oferràs dons  per lo poble, aora per ell, axí com manà  
Lv 9,7 com oferràs dons per lo poble, aora  per ell, axí com manà nostro Senyor. 8 E  
Lv 9,8  a l’altar e degollà lo vadell  per lo ceu peccat, 9 la sanch del qual li  
Lv 9,10 ronyons e la part del fetge que són  per lo peccat perfumà sobre l’altar axí  
Lv 9,13  13 E aperallaren depertir ell  per membres ab lo cap e cascun membre  
Lv 9,15  los peus ab aygüe. 15 E oferí-ho  per lo peccat del poble. E pres lo cabrit  
Lv 9,16 E sacrificà lo holocaust e féu-ho  per son dret. 17 E sacrifichà la  
Lv 9,22 E com hach axí complits las ofertas  per peccat e los holocausts pacificables,  
Lv 10,6  ni squinsareu vostres vestidures  per ço que per aventura no muyrau, per ço  
Lv 10,6  vostres vestidures per ço que  per aventura no muyrau, per ço que sobre  
Lv 10,6  per ço que per aventura no muyrau,  per ço que sobre tota la coŀlecció no  
Lv 10,9  9 –Tot vi és qui pot embriagar;  per què no’n beuràs tu ni tos fills com  
Lv 10,10  en las vostres generacions 10  per ço que hajau ciència de triar entre  
Lv 10,11 meus furs que ha parlats Déu a ells  per mà de Moysès. 12 E parlà Moysès a Aron 
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Lv 10,16  coses lo boch cremat qui era ofert  per peccat, trobà’l, e fou irat contre  
Lv 10,17 –Per què no menjau lo sacrifici fet  per peccat en lo loch sant? Car sant dels  
Lv 10,17  de la moltitut e que pregueu  per aquells devant nostro Senyor. 18 E no  
Lv 10,19  Moysès: –Vuy és ofert lo sacrifici  per peccat e lo holocaust devant lo  
Lv 11,2  »Guardau tot ço que he scrit  per ço que sia vostro Déu. Aquests són los 
Lv 11,21  IIII peus e haurà longia detràs  per què saltarà sobre terra, 22 menjar  
Lv 11,33  haurà stat serà ensutzat, e  per amor de assò deu ésser trenchat. 34  
Lv 11,38  la samensa e aprés serà tochada  per mort, aquí matex és ensutzada. 39 »E  
Lv 11,43  no toqueu neguna cose de aquellas  per ço que no siau inmundes, 44 car jo sóm 
Lv 11,45  a vosaltres de terra de Egipte  per ço que fos a vosaltres en Senyor.  
Lv 11,47  las aygües e graponen en terra, 47  per ço que sapiau e conegau las  
Lv 12,2  a ells: »Fembra que haurà consabut  per sament, si infanterà mascle serà no  
Lv 12,2  si infanterà mascle serà no nèdea  per VII dies, entorn los dies del  
Lv 12,4  en la sanch de la sua purifichació  per XXXIII [*], e no toch en neguna cose  
Lv 12,5  si infanterà fembra, serà no nèdea  per II setmanas, entorn lo gitament de las 
Lv 12,6  los dies de la sua purifichació,  per fill o per filla, portarà I anyell d’ 
Lv 12,6  de la sua purifichació, per fill o  per filla, portarà I anyell d’un any en  
Lv 12,6  e I poll de coloma o de tortra  per peccat, a la porta del tabernacle del  
Lv 12,7  ofira devant lo Senyor Déu e prech  per aquella, e axí serà mundada del  
Lv 12,8  d’ells a fer holocaust e l’altre  per peccat, e preguerà per ella lo  
Lv 12,8  e l’altre per peccat, e preguerà  per ella lo sacerdot e axí serà mundade.  
Lv 13,8  al prevere 8 e condempnar-l’ha  per inmunde, si a ell serà vist. 9 »E  
Lv 13,11  color e aquella carn serà viva, 11  per lebrozia molt vella pot ésser  
Lv 13,13  cobre tota la carn, jutjar-l’ha  per lebrozia nèdea per ço car tota és  
Lv 13,13  jutjar-l’ha per lebrozia nèdea  per ço car tota és tornada en blanchor;  
Lv 13,15 15 ladonchs lo sacerdot jutgerà ell  per inmunde e serà comptat entre los no  
Lv 13,17  ell lo sacerdot e triar-l’ha  per munde. 18 »E la carn e la conna en la  
Lv 13,20  e si axí és, condempnar-l’ha  per la plaga de la lebrozia qui serà nada  
Lv 13,21  foscha, enclourà ell lo prevere  per VII dies; 22 e si entretant sclatarà  
Lv 13,22  lo cuyro, porà jutjar aquell  per lebrós, 23 e si no’s mourà, ulcus és  
Lv 13,26  serà spècia de lebrozia sotsscura;  per què lo prevere tingue aquell tanchat  
Lv 13,26  lo prevere tingue aquell tanchat  per VII dies 27 [*] e sia guardat, e si la 
Lv 13,28  no asats clara, de cremament és, e  per amor de assò sia mundat, car  
Lv 13,31  e los cabells negres, tenga aquell  per VII dies, 32 e en lo die VIIè jutge- 
Lv 13,33  loch menys de la plaga e tendrà’l  per altres VII dies; 34 e si lo die setè  
Lv 13,46  e clemar-s’ha al sacerdot 46  per tostemps, car labrós és e no nèdeu; e  
Lv 13,49  o roge màcula serà ensutzada,  per lebrozia serà tenguda e sia mostrat al 
Lv 13,50  al sacerdot. 50 Lo qual lo tinga  per VII dies, 51 e en lo setè die sia  
Lv 13,51  la lebrozia o si percevererà,  per ensutzat serà jutjat lo vestiment e  
Lv 13,52  e tot ço que serà atrobat, 52 e  per amor de açò sia cremat ab flama de  
Lv 13,54  anar, lebrozia és, e tenga aquell  per altres VII dies. 55 E com veurà la faç 
Lv 14,4  que serà purifichat que ofira  per si II perdals vius los quals són  
Lv 14,7  aquell que és mundat VII vegades  per ço que de dret sia purgat, e puxs lex  
Lv 14,12  12 e pendrà l’anyell e oferrà’l  per la colpa, e lo cister de l’oli, e  
Lv 14,13  allà on solen degollar la oferta  per lo peccat [*], e enaxí per la colpa al 
Lv 14,13  oferta per lo peccat [*], e enaxí  per la colpa al sacerdot pertanyen lo  
Lv 14,14 sanch del sacrifici que és degollat  per la colpa, e posar-ne-ha en l’  
Lv 14,17  e sobre la sanch qui és scampada  per la colpa, 18 e sobre lo cap d’aquell. 
Lv 14,19  lo cap d’aquell. 19 E pregarà  per aquell devant Déu e ferà lo sacrifici  
Lv 14,19  devant Déu e ferà lo sacrifici  per peccat, e adonchs degollarà lo  
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Lv 14,21  haver ço que dit és, haja I anyell  per la colpa per a oferir per ço que prech 
Lv 14,21  dit és, haja I anyell per la colpa  per a oferir per ço que prech per ell lo  
Lv 14,21  I anyell per la colpa per a oferir  per ço que prech per ell lo sacerdot, e la 
Lv 14,21 colpa per a oferir per ço que prech  per ell lo sacerdot, e la desena part de  
Lv 14,22  de colom, dels quals sia la un  per peccat e l’altre en holocaust. 23 E  
Lv 14,24 pendrà lo prevera [*] del sacrifici  per la colpa e lo sister de l’oli, e  
Lv 14,27 dit dret e gitar-n’ha contre Déu  per VII vegades, 28 e tochar-n’ha l’  
Lv 14,28  loch de la sanch que és schampada  per la colpa, 29 e lo romanent de l’oli  
Lv 14,31  e dels colomins oferrà 31 un  per la colpa e altre en holocaust, ab la  
Lv 14,36 si alguna lebrozia serà en aquella,  per ço que tota no sia feta inmunde de la  
Lv 14,36  e puxs entre lo prevera en la casa  per ço que conega la lebrozia. 37 E com  
Lv 14,38  de la casa e tancharà la porta  per VII dies; 39 e en lo setè die tornerà  
Lv 14,44  que la lebrozia hi serà tornada e  per las parets seran scampades las  
Lv 14,51  e de assò salpuscharà la casa  per VII vegades, 52 e purificharà aquella  
Lv 14,53  volar al camp desliure, adorerà  per la casa e serà munde per dret. 54  
Lv 14,53  adorerà per la casa e serà munde  per dret. 54 »Aquesta és la lig de tota  
Lv 15,15  sacerdot, 15 lo qual oferrà la un  per lo peccat e l’altre en holocaust e  
Lv 15,15  e l’altre en holocaust e preguerà  per aquell devant Déu, e serà mundat del  
Lv 15,19 sanch al cap del mes, sia depertida  per VII dies. 20 E tothom qui tocharà a  
Lv 15,24 de la sanch mestrual, serà no nèdeu  per VII dies, e en tots los lochs on ell  
Lv 15,25  dormirà ensutzerà. 25 »Fembra que  per molts dies soferrà flux de sanch, no  
Lv 15,30  30 dels quals la u oferrà  per peccat e l’altre en holocaust, e  
Lv 15,30 en holocaust, e preguerà lo prevera  per ella devant Déu e per la mundícia del  
Lv 15,30  lo prevera per ella devant Déu e  per la mundícia del ceu flux. 31 »E  
Lv 15,32  d’esperma, e que són ensutsats  per jaure ab fembra, 33 e de aquellas qui  
Lv 16,2  la cuberta que cobre l’archa  per ço que no muyre, car jo aparexeré  
Lv 16,3  a la santedat, que oferrà I toro  per peccat e I moltó per holocaust, 4 e  
Lv 16,3  oferrà I toro per peccat e I moltó  per holocaust, 4 e vista la gonella de li  
Lv 16,4  la gonella de li e bragues de li  per ço que amach ses vergonyes, e sinya  
Lv 16,5  dels fills d’Irrael II cabrits  per peccat e I moltó en holocaust; 6 e  
Lv 16,6  haurà ofert lo vadell, ell pregarà  per si e per la casa sua. 7 E ferà star  
Lv 16,6  lo vadell, ell pregarà per si e  per la casa sua. 7 E ferà star los II  
Lv 16,9  aquell qui serà axit en sort a Déu  per peccat, 10 e l’altre cabrit, viu  
Lv 16,11 açò serà fet, ofira lo toro e prech  per si e per la sua casa, e degoll aquell. 
Lv 16,11 fet, ofira lo toro e prech per si e  per la sua casa, e degoll aquell. 12 E  
Lv 16,13  cuberta qui és sobre lo testament  per ço que no muyre. 14 E prenga de la  
Lv 16,15  15 »E com haurà degollat lo cabrit  per lo peccat del poble, scamp la sanch d’ 
Lv 16,17 com lo bisbe intrerà en lo santuari  per ço que prech per si e per la casa sua  
Lv 16,17  en lo santuari per ço que prech  per si e per la casa sua [*]. 18 [*] e  
Lv 16,17  santuari per ço que prech per si e  per la casa sua [*]. 18 [*] e portarà la  
Lv 16,21 de aquell, enviar-l’ha al desert  per la mà de algun hom, 22 e portar-se- 
Lv 16,24  e del poble, e preguerà axí  per ci com per lo poble. 25 E lo sèu qui  
Lv 16,24  poble, e preguerà axí per ci com  per lo poble. 25 E lo sèu qui ofert és per 
Lv 16,25  lo poble. 25 E lo sèu qui ofert és  per peccat serà perfumat sobre l’altar.  
Lv 16,27  e lo cabrit que seran degollats  per peccat e dels quals és aportada la  
Lv 16,32 serà, en lo qual haurà untada la mà  per ço que servescha axí com a sacerdot  
Lv 16,32 ço que servescha axí com a sacerdot  per son pare; e aporterà vestidura de li e 
Lv 16,34  fur legítim e perdurable, e  per ço que pregueu per los fills d’Irrael 
Lv 16,34  e perdurable, e per ço que pregueu  per los fills d’Irrael e per tots los  
Lv 16,34  pregueu per los fills d’Irrael e  per tots los peccats de aquells una vegada 
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Lv 17,4 l’oferrà a la porta del tabernacle  per oferta a Déu, digne és de sanch quax  
Lv 17,5  perirà del mig del ceu poble. 5 E  per amor d’açò deven oferir sacrificis e  
Lv 17,5  los quals ociuran en lo camp  per ço que sia santifichat nostro Senyor  
Lv 17,9  porta del tabernacle del testimoni  per ço que ofira a Déu, l’home aquell  
Lv 17,12  és en la ànima e perdonerà. 12 E  per amor de assò dix als fills d’Irrael:  
Lv 17,15  »E la ànima que menjarà cose morta  per ci o per altre bístie, axí lo nediu  
Lv 17,15  que menjarà cose morta per ci o  per altre bístie, axí lo nediu com l’  
Lv 18,6  s’acost a la sanch de son proÿsme  per ço que descobre la sua legesa. Jo sóm  
Lv 18,13  de la sor de ta mare no revalaràs,  per ço car és carn de ta mare. 14 »La  
Lv 18,17  dels fills de aquella no prengues  per ço que revelas la lur vergonya, car  
Lv 18,20  ab la muller de ton proÿsme,  per ço que la tua sament no sia ensutzade  
Lv 18,20  que la tua sament no sia ensutzade  per mesclament de la tua sament. 21 »No  
Lv 18,21  concegrada a la ýdola de Moloch,  per ço que no ensutzes lo nom del Senyor  
Lv 18,25  los quals jo visitaré ab ma ira,  per ço que rase los habitadors ceus. 26  
Lv 18,28  vosaltres e ensutzaren ella; 28  per la qual cose vosaltres vos guardau que 
Lv 19,5  de secrifichament al Senyor  per ço que sia perdonat a vosaltres, 6 en  
Lv 19,8  car lo santuari de Déu ensutze,  per la qual cose aquella ànima perirà de  
Lv 19,9  las spigues romanents no culliràs  per ço que’n cúllan los pobres, 10 ni en  
Lv 19,13  a ton proÿsme ni no opremes a ell  per fortse. No romendrà ab tu la obre de  
Lv 19,17  ans lo castigueràs publichament  per ço que no hages sobre ell peccat. 18  
Lv 19,20  ço que sia noble emperò no remuda  per preu, ne no li serà donada libertat, e 
Lv 19,21  †si bé† no serà francha, 21 mas  per la sua colpa oferrà al Senyor a la  
Lv 19,22  I moltó, 22 e lo sacerdot aorerà  per ella e per la colpa d’ella devant lo  
Lv 19,22  22 e lo sacerdot aorerà per ella e  per la colpa d’ella devant lo Senyor, e  
Lv 19,29  29 »No metràs ta filla al bordell,  per tal que la terra no sia sutze e no sia 
Lv 19,31  imatges e ab ariolis no requirats,  per ço que no siau ensutzats per aquells.  
Lv 19,31  per ço que no siau ensutzats  per aquells. Jo sóm lo Senyor Déu vostro.  
Lv 20,3  aquell del mig de son poble,  per ço car donà de la sua sament a Moloch  
Lv 20,5  tots aquells qui concentiran a ell  per ço que fornicassen ab Moloch, e tolré  
Lv 20,10 serà ensutzat ab la muller d’altre  per adulteri o ab la muller de son  
Lv 20,10  ab la muller de son proÿsme, muyre  per mort lo fornichador e la adultre. 11  
Lv 20,14  sia sobre ells. 14 »Qui pendrà  per muller mare e filla, fa gran letgesa;  
Lv 20,17  vergonya d’ell, gran letgeza fan,  per què sien morts devant lo poble, per ço 
Lv 20,17 per què sien morts devant lo poble,  per ço car la vergonya de sa germana  
Lv 20,21  la vergonya de son frare, e  per ço seran menys de fills. 22 »Guardau  
Lv 20,22  ligs e los meus juýs e feu aquells  per ço que no us avorrescha la terra en  
Lv 20,23  totas aquestas coses faeren ells,  per què jo los he en oy. 24 Jo parle a  
Lv 20,25  nèdea, e ocell nèdeu del no nèdeu,  per ço que no ensutzeu las vostres ànimas  
Lv 20,26  a vosaltres de tots los pobles  per ço que fósseu meus. 27 »Hom o fembra  
Lv 21,6  e’ls pans de lur Déu ofiren, e  per amor d’assò seran sants. 7 »No  
Lv 21,7 d’assò seran sants. 7 »No prenguen  per muller fembra vil ni desvergonyada ni  
Lv 21,7  ni aquella que és rebujade  per marit, car ell és concegrat al Senyor  
Lv 21,9 e desonrerà a son pare, sia cremada  per foch. 10 »E lo bisbe, ço és, lo  
Lv 21,17  a Aron: »Home de la tua sament  per companyes qui haurà màcula, no ofira  
Lv 21,23 santuari ne no s’acost a l’altar,  per ço car màcula ha e no deu menyspresar  
Lv 22,2 són consegrats dels fills d’Irrael  per ço que no menyspreu lo nom de la mia  
Lv 22,8  menjar de aquell és. 8 Cose morta  per si ni presa per altre bístie no  
Lv 22,8  és. 8 Cose morta per si ni presa  per altre bístie no menjareu, per ço que  
Lv 22,8 presa per altre bístie no menjareu,  per ço que no siau ensutzats en aquellas.  
Lv 22,9  Déu. 9 »Guardau los meus manaments  per ço que no siau sotmesos a peccat e que 
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Lv 22,12  si la filla del sacerdot serà dada  per muller a algú del poble, no menjarà de 
Lv 22,14  menjar aquells. 14 »E qui menjarà  per ignorància de las coses sacrifichades, 
Lv 22,16  Irrael que oferiren al Senyor, 16  per ço que per ventura no sostenguen  
Lv 22,16  oferiren al Senyor, 16 per ço que  per ventura no sostenguen iniquitat per la 
Lv 22,16 per ventura no sostenguen iniquitat  per la lur colpa com menjaran las coses  
Lv 22,19  holocaust al Senyor. 19 Sia ofert  per vosaltres mascle menys de màcula de  
Lv 22,21 cabres, oferrà-lo menys de màcula  per ço que sia acceptable. Nenguna màcula  
Lv 22,29  »29 E com degollareu sacrifici  per acostament de gràcia, per ço que puga  
Lv 22,29 sacrifici per acostament de gràcia,  per ço que puga ésser plasent, 30 aquell  
Lv 22,32  32 No ensutzeu lo meu nom sant,  per ço que jo sia santifichat enmig dels  
Lv 22,33  us he aduyts de la terra de Egipte  per ço que fos a vosaltres en Déu. Jo sóm  
Lv 23,6  pans alizos, e menjareu pa alís  per VII dies. 7 E lo die primer serà  
Lv 23,7  7 E lo die primer serà apellat  per vosaltres sant; neguna obre servil no  
Lv 23,8  ofarreu en foch sacrificis a Déu  per VII dies, e lo die VIIè serà colt e  
Lv 23,10  garba de vostra segade al sacerdot  per vostres promíssias. 11 E alcerà lo  
Lv 23,11  lo sacerdot la garba devant Déu  per ço que sia acceptable per vosaltres a  
Lv 23,11  Déu per ço que sia acceptable  per vosaltres a Déu. E en altre die del  
Lv 23,19  19 E oferreu l’anyell e lo cabrit  per lo peccat, e l’anyell de l’any en  
Lv 23,28  die, car die és de perdonansa  per ço que perdó a vosaltres lo Senyor Déu 
Lv 23,34  seran las fèries dels Tabernacles  per VII dies a nostro Senyor. 35 »Lo die  
Lv 23,38  los dons vostros e las ofertas  per vot e ço que de grat donau a nostro  
Lv 23,39  la festa de nostro Senyor  per VII dies. Lo die primer e lo die VIII  
Lv 23,41  cantareu la sotlempnitat d’aquell  per VII dies en l’any, per fur a tostemps 
Lv 23,41  d’aquell per VII dies en l’any,  per fur a tostemps en las generacions  
Lv 23,42  en las cabanes e colreu la festa  per VII dies, e tot linatge qui és Yrrael  
Lv 23,43  és Yrrael staran en las cabanas 43  per ço que diguen aquells que aprés de  
Lv 24,7  aquells poseràs encens molt luent  per ço que sia pa en remebrament de  
Lv 24,9  pans seran de Aron e de sos fills  per ço que mengen aquells en loch sant,  
Lv 24,10  havia hagut de un home egipcià,  per barallar-se entre los fills d’  
Lv 24,16  de mort e sia opremut ab pedres  per tot lo poble, vullas que sia ciutadà o 
Lv 24,18  e qui matarà animal, retrà animal  per animal. 19 »E qui ferà alguna màcula a 
Lv 24,20  fet a ell sia fet: 20 Trenchadura  per trenchadura, ull per ull, dent per  
Lv 24,20 20 Trenchadura per trenchadura, ull  per ull, dent per dent; aytal màcula com  
Lv 24,20  per trenchadura, ull per ull, dent  per dent; aytal màcula com ell ferà, aytal 
Lv 25,9  jorn és temps de perdonances;  per què en aquell die de perdonament  
Lv 25,18  los meus juýs e compliu aquells,  per ço que pugau habitar en la terra sens  
Lv 25,24 palegrins e avidedissos en ella, 24  per la qual cose tota la regió de la  
Lv 25,30  e aquells que aprés d’ell vendran  per tostemps, e no la porà rembre nelex en 
Lv 25,31  serà en vila que no haja murs, e  per dret de camp la vendrà; si abans no  
Lv 25,36 no li donist. Tem lo Senyor Déu teu  per ço que puga viura ton frare ab tu. 37  
Lv 25,38  a vosaltres de la terra de Egipte  per ço que donàs a vosaltres la terra de  
Lv 25,38  a vosaltres la terra de Canahan  per ço que fos vostre Déu. 39 »E si ton  
Lv 25,39 frare serà tochat de gran pobresa e  per açò ell vendrà si matex a tu, no l’  
Lv 25,43  43 ni no aflegiràs aquells  per poder, mas tem lo Senyor ton Déu. 44  
Lv 25,46  E haureu aquells en servents, 46 e  per heretatge, transportant en aquells que 
Lv 25,46  dels fills d’Irrael no opremau  per vostre poder ne ab duresa. 47 »E si  
Lv 25,47  si algú de tos frares serà opremut  per pobresa e vendrà si matex a algú dels  
Lv 25,49 germà o avoncle o cosín germà. E si  per ventura no’s pot rembre, 50 sían  
Lv 25,50 entrò a l’any jubileu, e la moneda  per la qual serà venut segons lo nombre  
Lv 25,50  lo nombre dels anys, e sia comptat  per any segons loguer de logater; 51 e si  
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Lv 25,54  fortsadement ni massa. 54 E si  per açò no’s porà rembre, en l’any  
Lv 26,1  en tota la vostra terra  per ço que adoreu a ella, car jo sóm lo  
Lv 26,10 vosaltres, 10 e menjareu cose vella  per vella e novella per novella, e gitareu 
Lv 26,10  cose vella per vella e novella  per novella, e gitareu las coses vellas  
Lv 26,13  a vosaltres de la terra de Egipte  per ço que no servísseu a ells, e qui  
Lv 26,15  avorrireu e que no fassau ço que  per mi és ordonat, e que enrera torneu la  
Lv 26,16  sembrareu vostra sament, car  per vostros enamichs serà devorade. 17 E  
Lv 26,18  e negú no us perceguirà. 18 »E si  per açò no obeyreu a mi, en vostros  
Lv 26,18  mal sobre vosaltres en VII dobles  per rahó de vostros peccats, 19 e per  
Lv 26,19  per rahó de vostros peccats, 19 e  per vostra supèrbia e per vostra durícia,  
Lv 26,19 peccats, 19 e per vostra supèrbia e  per vostra durícia, e donaré a vosaltres  
Lv 26,21  vosaltres plagues a VII dobles  per rahó de vostros peccats, 22 e trematré 
Lv 26,24  iré contre vosaltres e feriré-us  per VII vegades per los vostros peccats,  
Lv 26,24  e feriré-us per VII vegades  per los vostros peccats, 25 e aduré sobre  
Lv 26,27  e no us sadollareu. 27 »E si  per açò no m’oyreu ans ireu contre mi, 28 
Lv 26,28  e corregiré vós en VII plagues  per rahó de vostros peccats, 29 enaxí que  
Lv 26,35  en los dissaptes de la sua solitut  per ço com no reposàveu en vostros  
Lv 26,36  enamichs, enaxí que ells fugiran  per lo so de la fulla de l’arbre enaxí  
Lv 26,39  de vosaltres, seran desfets  per lurs peccats en la terra de vostros  
Lv 26,39  terra de vostros enamichs, neguex  per los peccats de lurs pares e per los  
Lv 26,39  per los peccats de lurs pares e  per los lurs seran aflegits, 40 entrò que  
Lv 26,40  e que’s remembren de lurs mals  per la falcia que feren a mi e per ço car  
Lv 26,40 mals per la falcia que feren a mi e  per ço car anaren contre mi. 41 E per ço  
Lv 26,41 e per ço car anaren contre mi. 41 E  per ço jo iré contre ells e aportaré  
Lv 26,41  no circonciza. »E lavors adoreran  per la lur impietat, 42 e remembrar-m’  
Lv 26,43  la terra 43 la qual [*] fou lexade  per ells complauran a si los dissaptes  
Lv 26,43  dissaptes ceus, e soferrà soledat  per rahó de aquells, e ells pregueran per  
Lv 26,43  rahó de aquells, e ells pregueran  per lurs peccats per ço car haguéran en oy 
Lv 26,43  e ells pregueran per lurs peccats  per ço car haguéran en oy los meus juýs e  
Lv 26,43  juýs e menyspresaren las mias ligs  per ço avorrí lur ànima. 44 Emperò gens  
Lv 26,44 ço avorrí lur ànima. 44 Emperò gens  per açò, com seran en terra stranya, jo no 
Lv 26,45 de terra de Egipte devant las gents  per ço que fos lur Déu. Yo sóm lo Senyor  
Lv 27,10 no ho porà mudar, ço és a saber, bo  per àvol ni mal per bo, car si ell lo  
Lv 27,10  ço és a saber, bo per àvol ni mal  per bo, car si ell lo cambiarà, e aquell  
Lv 27,10  e aquell que és cambiat e aquell  per què és cambiat serà concegrat a nostro 
Lv 27,14  bona o mala, e segons lo preu que  per aquell serà ordonat serà venuda. 15 E  
Lv 27,16 XXX muigs d’ordi, la terra vendràs  per L cicles d’argent. 17 E si en l’any  
Lv 27,17  secrificharà son camp, serà stimat  per aytant com porà valer; 18 e si aprés  
Lv 27,23  lo sacerdot segons los anys  per nombrar entrò al jubileu, e donerà lo  
Lv 27,27  no’l vol rembre, vene’l a altre  per aytant com dabans serà stimat. 28 »Tot 
Lv 27,29  E tota concegració que serà oferta  per home, no sia remut; e si ho és, sia  
Lv 27,29  no sia remut; e si ho és, sia mort  per mort. 30 »Tots delmes de terra, axí de 
Lv 27,33 tries ni bo ni mal, ne serà cambiat  per altre cose, car si algú ho muderà, ço  
Lv 27,34  manaments que manà nostro Senyor  per mà de Moysès als fills d’Irrael en lo 
Ex 2,18  devant [*] lur pare dix-los:  –Per què sou vengudas pus tost que no  
Ex 2,20  ovellas. 20 E ell dix: –A on és?  Per què’l na jaquís anar? [*]. 21 E quant 
Ex 4,5  -la e tornà bastó. 5 E dix-li:  –Per ço que [*] lo Senyor Déu de tos pares 
Ex 5,4  cultell. 4 E dix lo rey de Egipte:  –Per què vosaltres, Moysès e Aron, somoveu 
Ex 5,14  14 E ferien lo poble [*] e dèyan:  –Per què no compliu la masura de las  
Ex 5,15  cridaren a Farahó e diguéran-li:  –Per què fas quantre nós, servents teus?  
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Ex 5,22 per què has turmentat aquest poble?  Per què m’has tramès 23 per ço que jo  
Ex 5,23  nom, e ha turmentat lo teu poble?  Per què, Senyor, no’l desliurist? 6,Tit  
Ex 12,19  die de aquell mes, al vespre. 19  Per VII dies no serà trobat [*] en vostres 
Ex 14,5  sobre lo poble, e diguéran:  –¿Per què volguem que lexàssem Yrrael que  
Ex 14,11  Senyor 11 e diguéran a Moysès:  –¿Per ventura no havia vazos en Egipte e  
Ex 14,11 que moríssem en aquest loch desert?  ¿Per què ho volguist axí fer, que’ns  
Ex 14,15  Senyor a Moysès: –Què és açò?  Per què crides? Digues als fills de Yrrael 
Ex 15,9  de la mar. 9 E dix lo enamich:  «†Per si per aquell† pendré e †perí† las  
Ex 16,3  menjàvem los pans [*] sadollament.  Per què’ns manist de allà en aquest loch  
Ex 17,2  aygüe que begam! E respòs Moysès:  –Per què us barallau ab mi? Per què  
Ex 17,2 Moysès: –Per què us barallau ab mi?  Per què temptau a nostro Senyor? 3 E hagué 
Ex 17,3  e murmurà quantre Moysès e dix:  –Per què’ns feras exir de Egipte? ¿Perquè 
Ex 28,11 segons l’orde de lur nativitat. 11  Per obra entratellada e entratelladura de  
Lv 10,17  fills de Aron, e dix: 17  –Per què no menjau lo sacrifici fet per  
Lv 17,14  de totas las carns és la sanch.  Per què jo diguí als fills d’Irrael: La  
Lv 25,34  entre los fills d’Irrael. 34  Per la qual cose sots los pobles d’  
Lv 26,14  jou e maní-vos ab fermatat. 14  »Per la qual cose, si vosaltres no oyreu  
Lv 26,17  us han oy, e fogireu e negú no us  perceguirà. 18 »E si per açò no obeyreu a  
Lv 26,8  vosaltres, 8 e V de vosaltres  perceguiran C d’ells, e C de vosaltres  
Lv 14,44  las màculas, la lebrozia és  perceverant en aquella e la casa és  
Lv 13,51  a sclatar la lebrozia o si  percevererà, per ensutzat serà jutjat lo  
Lv 14,54  és la lig de tota lebrozia e de  percudiment, 55 de lebrozia en vestiments  
Lv 14,50 hysop. 50 E com haurà degollat la I  perdal en I test sobre aygües vives, 51 en 
Lv 14,51 51 en la sanch de aquell banyerà lo  perdal viu e lo fust e la grana e l’  
Lv 14,52  aquella axí ab la sanch del  perdal com ab las aygües vives, e ab lo  
Lv 14,52  com ab las aygües vives, e ab lo  perdal viu e ab lo fust e ab la grana e ab 
Lv 14,53 hisop. 53 E com haurà lexat anar lo  perdal volar al camp desliure, adorerà per 
Lv 14,4 serà purifichat que ofira per si II  perdals vius los quals són lícits de  
Lv 14,49 la purificació de aquella prenga II  perdals e fust de cedre e grana e hysop.  
Ex 32,30  a nostro Senyor e pregaré que us  perdó. 31 E tornà a nostro Senyor e dix:  
Lv 6,7  prech per ell devant lo Senyor e  perdó en aquell per cascuna cose que  
Lv 16,30  vosaltres, 30 car en aquest die és  perdó vostre e encara mundement de tots  
Lv 23,28 car die és de perdonansa per ço que  perdó a vosaltres lo Senyor Déu vostro. 29 
Lv 4,20  per ells los sacerdots, e Déu serà  perdonador. 21 Emperò lo vadell aporten  
Lv 25,9  per què en aquell die de  perdonament tochareu la botzina en tota la 
Lv 25,9  mes, car aquell jorn és temps de  perdonances; per què en aquell die de  
Lv 23,27  die de aquest mes setè serà die de  perdonansa e de festivitat, e serà apellat 
Lv 23,28  temps de aquest die, car die és de  perdonansa per ço que perdó a vosaltres lo 
Lv 25,11  sua companya, 11 car l’any és de  perdonansa e any jubileu. E lo Lèn any no  
Lv 14,29  git sobre lo cap del purificat a  perdonar sobre ell devant Déu; 30 e de las 
Lv 17,11  a vosaltres sobre l’altar meu a  perdonar sobre vostres ànimas, car la  
Lv 4,26  ell per ço que lo seu peccat sia  perdonat. 27 »E si ànima del poble [*]  
Lv 4,31  per aquell lo prevere e serà-li  perdonat. 32 »E si de las bísties  
Lv 5,10  e per lo peccat de aquell, e serà  perdonat a ell. 11 »E si no abasta son  
Lv 5,16  ofirent lo moltó, e serà a ell  perdonat. 17 »Ànima si peccarà per  
Lv 5,18  ell, car no sabent ho féu, e serà  perdonat a ell, 19 car per error s’era  
Lv 14,20  sobre aquell lo prevere, e serà  perdonat e mundat. 21 »E si serà pobre e  
Lv 19,5  al Senyor per ço que sia  perdonat a vosaltres, 6 en lo die del  
Lv 4,35  son peccat, e lurs peccats seran  perdonats. 5,Tit Capítol quint 1 »E si  
Ex 10,17  vostro e’n vosaltres, 17 mas ara  perdonau-ma aquesta vegada e pregau al  
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Lv 14,20  e posarà aquell en l’altar [*], e  perdonerà sobre aquell lo prevere, e serà  
Lv 16,16  en la †oració† de l’oracle. 16 E  perdonerà sobre lo santuari de totas las  
Lv 16,32  ànimas a fur de tots temps. 32 »E  perdonerà lo sacerdot que untat serà, en  
Lv 16,33  de li e vestidures santas, 33 e  perdonerà al santuari e al tabernacle del  
Lv 17,11  car la sanch és en la ànima e  perdonerà. 12 E per amor de assò dix als  
Ex 32,31  e han fet déu d’or, que tu los  perdons aquest peccat. 32 E si no hu fas,  
Lv 6,3  calúmpnia, 3 o la li metrà en cose  perduda o la li selarà, o en totas  
Ex 12,17  en vostras generacions per costum  perdurable. 18 Lo primer mes, al XIIIIèn  
Ex 27,21  matí devant nostro Senyor. E serà  perdurable la honor per las succecions  
Ex 28,43  múyran colpables de iniquitats; e  perdurable serà a Aron e a la sua sament  
Ex 29,9  e seran mos sacerdots en religió  perdurable. E pus que hauràs concegrades  
Ex 29,28  [*] a Aron e a sos fills per dret  perdurable als fills de Yrrael, car  
Ex 29,42  42 sacrifici a nostro Senyor,  perdurable oferta en vostres generacions,  
Ex 30,21  Senyor 21 e que no muyren. Ley  perdurable serà a ells e a la lur sament  
Ex 31,16  en lurs generacions; covinensa és  perdurable 17 entre mi e los de Yrrael, e  
Ex 31,17  entre mi e los de Yrrael, e senyal  perdurable entre mi e ells, car en VI dies 
Ex 40,13  lur unció profit en lur sacerdoci  perdurable. 14 E féu Moysès tot ço que  
Lv 6,13 pacifichables. 13 Aquest és lo foch  perdurable que null temps no deu defallir  
Lv 6,20 d’un cister de cèmola en sacrifici  perdurable, la meytat al matí e la mitat  
Lv 7,34  en fur del Senyor Déu, en ley  perdurable a tot lo poble d’Irrael. 35 »E 
Lv 7,36  als fills d’Irrael en ralegió  perdurable en las generacions sues. 37  
Lv 10,9  del testimoni [*], car manament és  perdurable en las vostres generacions 10  
Lv 10,15 pertanyen a tu e a tos fills en lig  perdurable, axí com manà lo Senyor Déu. 16 
Lv 16,29  29 »E açò serà a vosaltres en fur  perdurable: en lo mes VIIè, en lo Xèn die  
Lv 16,34  açò serà a vosaltres fur legítim e  perdurable, e per ço que pregueu per los  
Lv 17,7  stats fornichadors. Açò serà fur  perdurable en aquells, e aquells que  
Lv 23,14 sacrifici a vostre Déu. Manament és  perdurable en totas generacions vostres e  
Lv 23,21  no fareu en aquell. Açò és fur  perdurable en totas vostres habitacions e  
Lv 23,31  obre en aquell die, e açò serà fur  perdurable a vosaltres en totas vostres  
Lv 24,3 al matí, e açò serà a vosaltres fur  perdurable e en vostres generacions. 4 E  
Lv 24,8 manament als fills d’Irrael en fur  perdurable. 9 E aquells pans seran de Aron 
Lv 24,9  és dels sacrificis del Senyor en  perdurable dret. 10 »E veus que axí un  
Lv 25,34  aquells no’s vènan, car possació  perdurable és. 35 »E si serà afeblit ton  
Lv 3,17  lo sèu serà de nostro Senyor. 17  »Perdurable dret en las generacions, en  
Ex 9,31  Déu. 31 Encara lo li e l’ordi  perdut és, per ço car l’ordi era vert e  
Ex 6,16 los noms dels fills de Leví per lur  perentiu: Gerson e Cahat e Merarí. E los  
Ex 6,17 de Gerson: Jobení e Semehí per lurs  perentius. 18 Los fills de Cahat: Ameran e 
Ex 6,19 foren: Moch e Mozí. Aquests són los  perentius de Leví per lurs companyes. 20 E 
Ex 6,24  Halcanà e Alnasap. Aquests són los  perentius dels coritans. 25 E Aletzar,  
Ex 6,25  de las companyes de Leví per lurs  perentius. 26 Aquest és Aron e Moysès, a  
Lv 2,2 e molt encens, e face’n lo prevera  perfum sobre la ara per remembransa, e és  
Lv 2,16  quals coses de la una pertida ferà  perfum lo prevere per remembransa de la  
Lv 3,5  parts de dins, 5 de tot açò fassa  perfum sobre l’altar, demunt la lenya, e  
Lv 3,16  foch sobre l’altar e fer-n’ha  perfum de suau odor al Senyor Déu. Tot lo  
Lv 4,10  de passifichament com ferà  perfum dessobre l’altar de l’holocaust.  
Lv 4,19  19 E prenga tot lo sèu e face’n  perfum sobre l’altar. 20 E face axí d’  
Lv 4,26  perfumarà demunt la ara axí com lo  perfum se fa per passificament, e preguerà 
Lv 6,12 e lo holocaust posat, dessobre farà  perfum del sèu dels sacrifics  
Lv 6,15  sia posat sobre la sèmola, e fassa  perfum d’aquell en l’altar en  
Lv 7,5  fetge [*], 5 e fassa 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 nostro Senyor per la colpa. 6  
Lv 7,31  31 lo qual ne fassa del sèu  perfum sobre l’altar, e lo pits serà de  
Lv 9,17 e omplí sa palma d’ella e féu-na  perfum sobre la ara estés lo holocaust del 
Lv 21,6  e no ensutzen lo nom d’ell, e lo  perfum del Senyor e’ls pans de lur Déu  
Lv 22,22  aquell al Senyor, ne no fassau  perfum de aquell a nostro Senyor sobre lo  
Lv 8,16 sobre los ronyons [*] pres Moysès e  perfumà la ara. 17 E lo cors e lo cuyro e  
Lv 8,28  ho pres de las mans de aquells e  perfumà sobre lo altar de l’holocaust per 
Lv 9,10  del fetge que són per lo peccat  perfumà sobre l’altar axí com manà nostro 
Lv 4,31  dels sacrificis pacifichables, e  perfumar-n’has sobre l’altar en odor  
Lv 4,26  de aquell. 26 E lo sèu d’ell  perfumarà demunt la ara axí com lo perfum  
Lv 16,25 lo sèu qui ofert és per peccat serà  perfumat sobre l’altar. 26 »E aquell qui  
Lv 17,6  del tabernacle del testimoni, e  perfumen del sèu en odor de suavetat al  
Ex 15,9  «†Per si per aquell† pendré e  †perí† las despullas. La mia ànima serà  
Lv 23,29 no serà aflegida en aquell die serà  perida del ceu poble. 30 E qualquequal  
Ex 30,38 tal, per ço que us de aquella odor,  perirà dels seus pobles. 31,Tit Capítol  
Lv 17,4  axí com qui scampa sanch, e axí  perirà del mig del ceu poble. 5 E per amor 
Lv 18,29  alguna de aquestas abominacions  perirà del mig del ceu poble. 30 »Guardau  
Lv 19,8  per la qual cose aquella ànima  perirà de son poble. 9 »Com feràs messes  
Lv 22,3  al Senyor al qual sia inmunde,  perirà devant lo Senyor. Jo sóm lo Senyor. 
Lv 26,38  aturar devant son enamich, 38 e  perireu entre las gents, e los stranys de  
Lv 19,12  negú. No engans ton proÿsme, 12 ne  perjureràs en lo meu nom ni ensutzeràs lo  
Ex 28,40  bis, e braguer de obra polida, 40  però aparellaràs als fills de Aron  
Lv 19,15  la persona del pobre ni la  perpenceràs, ni honreràs la cara del  
Ex 6,5  lo gemagament dels fills de Yrrael  perquè los egipcians los apremían, e  
Ex 16,3  de allà en aquest loch del desert,  perquè ocies tota la moltitut ab fam? 4 E  
Ex 25,14  qui seran al costat de la archa  perquè sia portada en aquells, 15 qui  
Ex 25,37  VII crazolas sobre lo canalobre  perquè luèscan e poseràs aquellas per  
Ex 26,4 al cap de las cortinas haurà cordes  perquè las unas e las altres se puguen  
Ex 26,6  de las cortines se puguen ajustar  perquè un tabernacle se fasse. 7 »E feràs  
Ex 26,10  L bagues en la vora de una saga  perquè’s puguen ajustar ab l’altre [*].  
Ex 28,32  stremas parts de las vestiduras,  perquè no’s rompen tantost. 33 E feràs  
Lv 25,28  no serà trobat en la mà de aquell  perquè puga retre lo preu, haja lo  
Ex 17,3  –Per què’ns feras exir de Egipte?  ¿Perquè auciessas a nós e a nostros fills  
Ex 12,19  qui menjarà levat, la sua ànima  perrà de la casa de Yrrael, axí de los  
Lv 26,8  C d’ells, e C de vosaltres  perseguiran XM dels stranys, e cauran  
Lv 20,5 home aquell e sobre son parentat, e  perseguiré aquell e tots aquells qui  
Lv 19,15  iniquement ne no menyspreseràs la  persona del pobre ni la perpenceràs, ni  
Lv 19,32  cap chanut te levaràs, e honra la  persona de vells e tem lo Senyor ton Déu.  
Ex 23,25 Senyor Déu, que jo benehescha a tas  personas e a tas aygües, e levaré malaltia 
Lv 27,21  a Déu, e és possació concegrada, e  pertany de dret als sacerdots. 22 »Si camp 
Lv 10,15  l’altar sia elevat devant Déu, e  pertanyen a tu e a tos fills en lig  
Lv 14,13  e enaxí per la colpa al sacerdot  pertanyen lo sacrifici, car sant dels  
Lv 27,26 XX malles. 26 »Los primers nats que  pertanyen al Senyor Déu negú no’ls pot  
Ex 23,2 juý a santència de molts per ço que  pertesques de veritat. 3 A pobre no hauràs 
Ex 14,16  e sten la tua mà sobre la mar e  pertex-la, per ço que vagen los fills d’ 
Ex 10,28  lexar anar. 28 E dix-li Farahó:  –Pertex-te de mi. Guarde’t que vuymés  
Ex 14,12  parlàvem a tu en Egipte, e dèyam:  “Pertex-te de nós e serviam los  
Ex 18,22  jutgen solament las manors coses.  Pertex los càrrechs entre los altres per  
Ex 8,30  sacrificar nostro Senyor. 30 E  pertí’s Moysès de Farahó e pregà nostro  
Ex 14,21  la nit, e tornà-la en sech. E  pertí’s l’aygüe, 22 e entraren los fills 
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Ex 39,3  obra polida, e féu cordes d’or e  pertí-las en fils per ço que’s  
Ex 40,34 tot cubert. 34 Car lavors la nuu es  pertia del tabernacle, e anaven los fills  
Lv 2,16 és; 16 de las quals coses de la una  pertida ferà perfum lo prevere per  
Ex 19,12  vos no pugeu al munt ne toqueu las  pertidas de tot aquell, e qui tocharà lo  
Ex 16,35  fóran nodrits tro que tocharen las  pertides de Canahan. 36 E gòmor, ço és,  
Ex 8,11  no és axí com lo Déu nostro, 11 e  pertir-s’han las granotas de tu e de ta 
Ex 9,20  e lo bestiar en lurs cases e  pertir dels servents de Farahó, 21 e  
Ex 21,35  e aquell mor, vendran lo bou viu e  pertir-s’han lo preu en si e lo cos del 
Ex 28,28 reonal del sobremuscle no’s puguen  pertir la un de l’altre. 29 E portarà  
Ex 35,5  paraula que manà nostro Senyor: 5  “†Pertir† las promíssias a nostro Senyor.  
Lv 1,17  e no las tallarà ab ferro ne  pertirà, e sacrificar-l’ha sobra lo  
Lv 1,12  los fills de Aron entorn, 12 e  pertiran los membres, ço és, lo cap e tot  
Ex 29,17  de l’altar, 17 e aquell moltó  pertiràs en pessas, e los budells e los  
Ex 8,12  e romandran solament al flum. 12 E  pertiren-sa Moysès e Aron de Farahó, e  
Ex 15,22  pujador gità en la mar. 22 E aprés  pertiren de la Mar Roja e axiren al desert 
Ex 29,27  los pits [*] e’l costat que  pertís del moltó, 28 ab què has comensat  
Ex 8,29  per mi. 29 Dix Moysès: –Quant seré  pertit de tu, pregaré per tu nostro  
Ex 32,8 de terra de Egipte, 8 e tost sa són  pertits de la carrera que tu’ls mostrist, 
Lv 14,41  41 e la casa ferà raura dedins  pertot, e ferà gitar la raedura fore del  
Ex 25,39  fetas d’or molt pur. 39 Tot lo  pes del canalobre ab tots los seus vexells 
Ex 30,24  [*], 24 e de càsia D cicles al  pes del santuari, e oli de olives una  
Ex 30,34  fort luent, tot serà de agual  pes, 35 e feràs timiama composta de  
Lv 5,15  ésser comprat II sicles segons lo  pes del santuari, 16 e de assò que  
Lv 19,35  35 »No fassau falcia en juý, ne en  pes [*]. 36 La vostra masura sia justae;  
Lv 19,36 vostra masura sia justae; lo vostro  pes, agual; [*] e lo vostro cister leyal.  
Lv 26,26  coent los pans e retran aquells a  pes, e menjareu e no us sadollareu. 27 »E  
Ex 15,10  bufà en la mar e cobrí-los;  pesants foren com a plom e en grans  
Lv 27,25  segons lo cicle del santuari. Sia  pesat lo cicle a XX malles. 26 »Los  
Ex 37,24  luernas [*] d’or fort pur. 24 E  pesava I besant d’or lo canalobre ab tots 
Ex 29,17  17 e aquell moltó pertiràs en  pessas, e los budells e los peus levats  
Lv 1,6  [*] trencaran los membres per  pessas, 7 e sotsmetran a l’altar foch  
Lv 26,25 fugireu en las ciutats, jo trematré  pestilència enmig de vosaltres, e liurar- 
Ex 12,37  Socot, e éran prop de VIM hòmens a  peu, menys de fembras e d’infants, 38 e  
Ex 19,17  de las albergades, stiguéran al  peu del munt de Sinaý. 18 E fumava per ço  
Ex 21,24 per ull, dent per dent e mà per mà,  peu per meu, 25 cremar per cremar, nafra  
Ex 25,26  cantons de aquella taula en cascun  peu; 27 sa corona haurà anells d’or en  
Ex 28,33 rompen tantost. 33 E feràs dejús al  peu de aquella gonella, entorn, a manera  
Ex 32,19  taulas de la mà e trencà-las al  peu del munt. 20 E pres lo vadell e cremà  
Ex 37,13  -las en IIII angles per cascun  peu de la taula 14 quantre la corona, e  
Lv 14,14 sobre lo polzo en la mà dreta e del  peu, 15 e de l’oli del cister metrà en la 
Lv 14,17  e sobre lo polzo de la mà e del  peu dret, e sobre la sanch qui és scampada 
Lv 14,25  sobre lo polze dret de la mà e del  peu dret. 26 E pendrà lo prevere de l’oli 
Lv 14,28  e lo polze dret de la sua mà e del  peu atrecí en lo loch de la sanch que és  
Lv 21,19  lo nas tort, 19 ne sia afollat lo  peu o la mà o la cama, 20 ni serà geperut  
Ex 3,5  acostas. Leva’t lo calsat de tos  peus, car lo loch en què stàs terra santa  
Ex 4,25  e sirconcís son fill, e tochà sos  peus e dix: «Tu est ab mi spos de  
Ex 12,9  mas rostit al foch; lo cap ab los  peus e ab los budells menjareu, mas la  
Ex 12,11 senyireu, e ireu calsats en vostros  peus, e tendreu bastons en vostras mans; e 
Ex 24,10 lo Déu de Yrrael, e staven sots sos  peus, quax obra de safir de pedre e quax  
Ex 29,17  en pessas, e los budells e los  peus levats poseràs sobre las carns  
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Ex 29,20  los polsos de lurs mans e dels  peus drets, e scamparàs la sanch sobre l’ 
Ex 30,19 ell Aron e sos fills las mans e los  peus 20 quant intraran al tabernacle del  
Ex 39,22  cabès texida, 22 e dejús, [*] los  peus, magranas de jacint e de porpre e de  
Ex 40,29  e Aron e sos fills las mans e los  peus 30 quant intraren en lo tabernacle  
Lv 1,9  al fetge, 9 los budells e los  peus levats ab aygüe, e sacrificarà-ho  
Lv 1,13  metrà foch, 13 e los budells e los  peus levaran ab aygüe, e lo sacerdot  
Lv 4,11  e totas carns ab lo cap e ab los  peus e ab los budells [*], 12 e ab tot lo  
Lv 8,21  primerament los budells e los  peus, e lo ariet tot ensès sobre l’altar  
Lv 8,23  de la dreta e semblantment en los  peus. 24 E oferí atrecí [*] Aron: e pres  
Lv 8,24  e lo polzo dret de las mans e dels  peus, e lo romanent gità sobre l’altar  
Lv 9,14  primerament los budells e los  peus ab aygüe. 15 E oferí-ho per lo  
Lv 11,20  totas voletaries anant sobre IIII  peus serà abominació a vosaltres. 21 E  
Lv 11,21  21 E qualquequal irà sobre IIII  peus e haurà longia detràs per què saltarà 
Lv 11,23  voletaries que solament hagen IIII  peus, si no aquestas que havem ditas,  
Lv 11,27 de tots los animals que van ab IIII  peus, serà inmunde; e si algú tocharà lo  
Lv 11,35  forn, vullas que sia ferros de III  peus, sia destrovit e seran no nèdeus. 36  
Lv 11,42  grapona sobre lo pits e ha molts  peus [*], no’n menges, car abominable és. 
Lv 13,12  tota la carn del cap tro als  peus, e açò serà a vista dels ulls del  
Ex 7,18 -s’ha l’aygüe en sanch, 18 e los  pexos qui són en lo flum morran, e las  
Ex 7,21  e girà’s en sanch; 21 e los  pexos moriren qui éran en lo flum [*], e  
Ex 6,25  Aron, pres muller de las fillas de  Phutiel, qui li parí Finiès. Aquests són  
Ex 34,6  Senyor Déu misericordiós,  piadós, sofirent e de molta mercè e  
Ex 35,33  en pedres entretellades e obre de  pichadura [*]. 34 E ha donat en lo seu cor 
Ex 1,11  ciutats de tendes a Farahó:  Pichon e Ramassès. 12 E com més los  
Ex 33,19 hauré mercè a qui’m volré, e hauré  pietat en aquell qui’m plaurà. 20 E puxs  
Lv 21,20  ronyós o serpiginós o lantillós o  pigatós; 21 tots aquells del linatge de  
Lv 22,22  o havent sanadura de algun mal, o  pigota o scàbia o serpiyen o impetigen. No 
Lv 11,19 segons lurs genus, e putpuda e rata  pinada. 20 »E totas voletaries anant sobre 
Ex 28,29 en lo reonal dels judicis sobre son  pits quant intrerà al santuari, mamorial  
Ex 28,30  doctrina de veritat qui serà en lo  pits de Aron quant intrerà devant nostro  
Ex 28,30  judici dels fills de Yrrael en son  pits devant nostro Senyor per tots temps.  
Ex 29,26  oferta és d’ell. 26 E pendràs lo  pits del moltó †des que és suanat† Aron, e 
Ex 29,27 serà ta part. 27 E santificaràs los  pits [*] e’l costat que pertís del moltó, 
Lv 3,17 menjareu; lo grex que és entorn del  pits e aquell en què pengen los lombles  
Lv 7,30  en la mà lo sèu e en l’altre lo  pits devant la porta del tabernacle, e com 
Lv 7,31 del sèu perfum sobre l’altar, e lo  pits serà de Aron e de sos fills. 32 E la  
Lv 7,34  la lur part la cama dreta. 34 E lo  pits de la alsadura e la cama de la  
Lv 8,29  a nostro Senyor. 29 E pres lo  pits, e alsà aquell devant Déu, de l’  
Lv 9,20  del fetge 20 posaren sobre los  pits; e com foren cremats en l’altar lo  
Lv 9,21  en l’altar lo sèu 21 ab los  pits d’aquells e las cames dretas,  
Lv 10,14  axí com és manat a mi. 14 E lo  pits que és ofert e la cama qui és  
Lv 10,15  Irrael, 15 enaxí que la cama e lo  pits e lo sèu qui crema en l’altar sia  
Lv 11,42  42 E qualquequal grapona sobre lo  pits e ha molts peus [*], no’n menges,  
Lv 8,11  e untà ell e tots sos vaxells e lo  pitxell e son bací per santifichar a ells. 
Ex 30,10  qui és oferta per lo peccat, e  placarà sobre aquell en vostres  
Ex 28,38  tostemps en son front per ço que  plàcia a nostro Senyor. 39 »E strenyaràs  
Ex 29,33  del testimoni, 33 per ço que’m  plàcia lo sacrifici, e la mà de aquell qui 
Ex 11,1  tocaré Farahó e Egipte de una  plaga, e puxs lexar-vos-ha, e puxes  
Ex 12,13  -us e no haurà en vosaltres  plaga qui us destroescha quant feriré la  
Ex 14,31 morts a la riba de la mar e la gran  plaga que havia Déu feta quantre ells, e  
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Ex 30,12  a nostro Senyor Déu, e no haurà  plaga en ells com seran comptats. 13 Açò  
Lv 13,3  de lebrozia, e majorment si la  plaga és en la carn e en la conna, plaga  
Lv 13,3  plaga és en la carn e en la conna,  plaga és de lebrozia, e segons l’arbitre  
Lv 13,4  4 »Mas si serà luent e blancha la  plaga en la conna e la carn no serà  
Lv 13,9  inmunde, si a ell serà vist. 9 »E  plaga de lebrozia si serà en hom, amèn-  
Lv 13,20  axí és, condempnar-l’ha per la  plaga de la lebrozia qui serà nada en la  
Lv 13,26  si los pèls no seran blanchs ni la  plaga no serà pus pregont que lo cuyro ne  
Lv 13,31 cap e de la barba. 31 E si veurà la  plaga alsada agual de la conna, e los  
Lv 13,32  seran en lur color e lo loch de la  plaga agual ab la conna, 33 raurà’l en  
Lv 13,33  raurà’l en altre loch menys de la  plaga e tendrà’l per altres VII dies; 34  
Lv 13,34  34 e si lo die setè veurà que la  plaga stiga en son loch ni no serà pus  
Lv 13,36  la mundeció sclatarà [*] 36 [*] la  plaga uberta e [*] los cabells mudats,  
Lv 13,37  jutgerà ell inmunde; 37 e si la  plaga starà plana e los cabells negres,  
Lv 14,34  a vosaltres en possació, e daré  plaga de lebrozia en case de terra de la  
Lv 14,35  a saber al prevere e dirà: “Enquax  plaga de lebrozia és vist a mi que sia en  
Lv 14,37  veurà en las parets d’aquella la  plaga verda o vermella e lur vizió dejús  
Lv 14,39  prevere en la casa, e si veurà la  plaga de lebrozia en las parets, 40 ferà  
Ex 9,14  vegada trematré totas las mias  plagues sobre ton cor e sobre tos servents 
Lv 26,21  a mi, jo anediré sobre vosaltres  plagues a VII dobles per rahó de vostros  
Lv 26,28  contràrie e corregiré vós en VII  plagues per rahó de vostros peccats, 29  
Lv 13,37 ell inmunde; 37 e si la plaga starà  plana e los cabells negres, porà hom  
Ex 15,17  17 Tu los amanaràs dintre i’ls  plantaràs al munt de la tua haretat, en lo 
Lv 19,23  entrats en la terra de Canahan e  plantareu en ella arbres portant fruyts,  
Lv 1,4  sobre lo cap del sacrifici e serà  plasent e profitarà al denejant seu. 5 E  
Lv 2,2  per remembransa, e és sacrifici de  plasent odor a nostro Senyor. 3 E ço que  
Lv 22,29  de gràcia, per ço que puga ésser  plasent, 30 aquell matex die menjareu  
Lv 10,19  a mi e mengé del sacrifici vuy si  plau devant los ulls de Déu. 20 E com ho  
Ex 33,19  e hauré pietat en aquell qui’m  plaurà. 20 E puxs dix: –No poràs veura la  
Lv 26,34  ciutats despoblades. 34 »E adonchs  plaurà a la terra los ceus dissaptes e  
Ex 16,20  al sendemà, e podrí’s tot e fou  ple de vèrmens; e irà’s Moysès quantre  
Lv 2,2  e la un d’ells prenga lo puny  ple de cèmola e oli e molt encens, e face  
Lv 5,12  al sacerdot, lo qual ne prenga I  plen puyn e crem-la sobre l’altar en  
Ex 8,21  e las cases dels egipcians seran  plenas de mosques de diversos linatges  
Ex 9,8  a Moysès e Aron: –Preneu las mans  plenas de cendra del foch, e Moysès scampa 
Lv 23,15  de las promíssias VII setmanes  plenas 16 entrò a l’altre die de la  
Ex 18,22  e las grans coses e los grans  plets romanguen a tu, e ells jutgen  
Ex 9,33  e la pedra, d’aquí avant no hy  ploch sobre la terra. 34 [*] e la pluja e  
Ex 15,10  e cobrí-los; pesants foren com a  plom e en grans aygües. 11 Senyor, ¿qui és 
Lv 5,8  ofira [*] primer per lo peccat, e  plom-li lo cap de la part del servigal  
Lv 1,16  [*] l’altar, 16 e la gorga e las  plomas gitarà prop l’altar, ves orient,  
Ex 33,4 lo poble aquesta paraula molt mala;  plorà e negú no’s vestí del vestir que  
Ex 2,6  6 E obrí-la e viu l’infant que  plorava, e hach-ne mercè e dix: –Aquest  
Lv 10,6  frares e totas las cases de Yrrael  ploreran sobre lo cremament que cremà  
Ex 9,18 e no’l vols lexar anar? 18 Jo faré  ploura demà en aquesta hora molta pedra,  
Ex 9,23  pedre en la terra de Egipte, e féu  ploura nostro Senyor pedre sobre terra de  
Ex 16,4  dix nostro Senyor a Moysès: –Jo us  plouré pa del cel. Ischa lo poble e culla  
Ex 9,34  ploch sobre la terra. 34 [*] e la  pluja e los trons cessaren, e cresqué lo  
Lv 26,3 guardau e fareu aquells, jo us daré  pluja en son temps, 4 e la terra derà son  
Ex 2,16  VII fillas, que éran vengudes a  poar aygüe, e complíran las canals e  
Ex 22,22  Egipte. 22 »No noureu a vídua ni a  pobill; 23 si’ls nefrau, crideran a mi e  
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Ex 22,24  mullers vídues, e vostros fills  pobills. 25 »E si dónes diners o préstich  
Ex 1,9 qui no conegué Josep, 9 e dix a son  poble: –Veus lo poble dels fills de Yrrael 
Ex 1,9  9 e dix a son poble: –Veus lo  poble dels fills de Yrrael és molt e més  
Ex 1,20  vinguen a nós. 20 [*] e cresqué lo  poble e fou massa confortat, 21 car las  
Ex 1,22  Déu [*]. 22 E manà Farahó a tot lo  poble e dix: –Tot mascle que nexerà, gitau 
Ex 3,7 Senyor: –Jo viu la aflicció del meu  poble en Egipte, e oyí lo seu crit per la  
Ex 3,10  Farahó per ço que desliuras lo meu  poble, ço és, los fills de Yrrael, de la  
Ex 3,12 t’he manat: que com hauràs tret lo  poble de Egipte, sacrificaràs en aquest  
Ex 3,21 -us. 21 E donaré gràcia en aquest  poble devant los egipcians, e quant axireu 
Ex 4,16  fer. 16 Ell parlarà per tu al  poble e serà ta bocha, e tu seràs ço que a 
Ex 4,21 endureyré lo seu cor e no lexerà lo  poble. 22 E diràs [*]: “Açò diu Déu: Lo  
Ex 4,30  a Moysès e féu senyals devant lo  poble. 31 [*] e oÿren que nostro Senyor  
Ex 5,1  lo Senyor Déu de Yrrael: “Lexa mon  poble que’m sacrifich al desert.” 2 E ell 
Ex 5,4  Moysès e Aron, somoveu lo  poble de lurs obres? Anau a vostros  
Ex 5,5  als seus: –Veus que molt és lo  poble de la terra. Veus que la companya és 
Ex 5,7  [*]: 7 –Vuymés no doneu palla al  poble a fer las teulas axí com  
Ex 5,10  los seus majorsdòmens [*] al  poble e diguéran: –Axí diu Farahó: que no  
Ex 5,12 de vostra obre. 12 E fou scampat lo  poble per tota la terra de Egipte a cullir 
Ex 5,14  hom vos dava palla! 14 E ferien lo  poble [*] e dèyan: –Per què no compliu la  
Ex 5,22  per què has turmentat aquest  poble? Per què m’has tramès 23 per ço que 
Ex 5,23  en ton nom, e ha turmentat lo teu  poble? Per què, Senyor, no’l desliurist?  
Ex 7,4  Egipte, e manaré ma host e lo meu  poble, los fills de Yrrael, per grans  
Ex 7,14  de Farahó e no vol lexar anar lo  poble. 15 –Vés a ell –dix nostro Senyor–  
Ex 7,16  ha tremès a tu e diu: Lexa lo meu  poble que sacrifich al desert, e no ho  
Ex 8,1 “Açò diu nostro Senyor: Lexa lo meu  poble que’m sacrifich. 2 E si no’ls vols 
Ex 8,3  cases dels teus servents e del teu  poble [*] 4 [*].” 5 E dix nostro Senyor a  
Ex 8,8  tolga las granotas de mi e de mon  poble, e lexaré lo poble que sacrifich a  
Ex 8,8  de mi e de mon poble, e lexaré lo  poble que sacrifich a nostro Senyor. 9 E  
Ex 8,9 per tu e per tos servents e per ton  poble que las granotas isquen de ta terra  
Ex 8,11 ta casa, e de tos servents e de ton  poble, e romandran solament al flum. 12 E  
Ex 8,20 “Açò diu nostro Senyor: Lexe’m mon  poble que sacrifich, 21 e si no’l lexas,  
Ex 8,21  a tu e a tos servents e a ton  poble e’n tas cases tots linatges de  
Ex 8,22 la terra de Jassen en què és lo meu  poble, que no hy haurà moscas, e sabran  
Ex 8,23  e posaré depertiment entre lo meu  poble e al teu, car demà serà aquest  
Ex 8,29  partir-s’han de tu e de ton  poble e de tos servents; emperò no’m  
Ex 8,29  vullas pus enganar que no lexs lo  poble sacrificar nostro Senyor. 30 E pertí 
Ex 8,31  e dels cervents seus e del seu  poble, que no n’hi romàs neguna. Capítol  
Ex 8,32  que aquesta vegada no lexà anar lo  poble. 9,Tit  1 E dix nostro Senyor a  
Ex 9,1 lo Senyor Déu dels hebreus: Lexa lo  poble meu que’m sacrifich. 2 E si no ho  
Ex 9,7  lo cor de Farahó e no lexà lo  poble. 8 E dix nostro Senyor a Moysès e  
Ex 9,13  lo Senyor dels hebreus: Lexa mon  poble que sacrifich, 14 car aquesta vegada 
Ex 9,14  ton cor e sobre tos servents e ton  poble, per ço que sàpies que no n’hi ha  
Ex 9,15  la mia mà e jo fariré tu e ton  poble ab pastilència, e parireu de la  
Ex 9,17  la terra. 17 ¿Encara retens mon  poble e no’l vols lexar anar? 18 Jo faré  
Ex 9,27  Nostro Senyor és just, e jo e mon  poble peccadors. 28 Pregau a nostro Senyor 
Ex 10,3  us voleu sotsmetra a mi? Lexa mon  poble que sacrifich. 4 E si hy contrastes  
Ex 11,3  3 e darà nostro Senyor gràcia al  poble devant los egipcians. E fou Moysès  
Ex 11,3  los servents de Farahó e devant lo  poble. 4 E dix Moysès als fills de Yrrael: 
Ex 11,8  “Ix defora de Egipte, tu e tot lo  poble qui és sotmès a tu.” E lavors nós  
Ex 12,27  e salvà las nostras cases.” E lo  poble encorbà’s e aorà. 28 E axíran los  
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Ex 12,31 -los: –Levau e axiu-vos del meu  poble, vosaltres e los fills de Yrrael, e  
Ex 12,33 Egipte. E cuytava’ls que isqués lo  poble de la terra yvàs, car deya: «Tots  
Ex 12,34  deya: «Tots morim!» 34 E aportà lo  poble farina ans que hy hagués levat, e  
Ex 12,38 de fembras e d’infants, 38 e altre  poble que no podia hom nombrar, qui’s  
Ex 13,3  coses són mias. 3 E dix Moysès al  poble: –Remembrau-vos de aquest die en  
Ex 13,17  per ço, quant Farahó hach lexat lo  poble, amanà’ls Moysès de la terra dels  
Ex 13,17  car cuydave’s que per ventura lo  poble no’s penadís si vaés quantre si  
Ex 13,22 en semblansa de foch, devant tot lo  poble de Yrrael. 14,Tit Capítol XVIII 1 E  
Ex 14,5 5 E féu hom a saber a Farahó que lo  poble era fugit, e fou mudat lo cor de  
Ex 14,5  Farahó e de sos servents sobre lo  poble, e diguéran: –¿Per què volguem que  
Ex 14,6  E pres la sua carreta e tot lo seu  poble ab si, 7 e amenà DC carretas triades 
Ex 14,31  Déu feta quantre ells, e temé lo  poble a Déu e cregué nostro Senyor Déu, e  
Ex 15,13  fores cap nostre e ells temían al  poble que remist, e portist-lo en la tua 
Ex 15,16 moura com pedra, tro que aquest teu  poble, Senyor, ffassa Pascha [*]. 17 Tu  
Ex 15,24  vol dir «Amargor». 24 E murmurà lo  poble quantre Moysès e dix: –Què beurem?  
Ex 16,2  de Egipte. Capítol XXI 2 Tot lo  poble de Yrrael murmurava quantre Moysès e 
Ex 16,4  –Jo us plouré pa del cel. Ischa lo  poble e culla cascú ço que’ls abast a I  
Ex 16,27 lo setèn die, e isquéran alguns del  poble per cullir e no’n trobaren. 28 E  
Ex 16,29  e la mia lig? 29 E dix Moysès al  poble: –Vejau que nostro Senyor vos ha  
Ex 17,1  on no havia aygüe a beura al  poble. 2 E barallà’s lo poble ab Moysès e 
Ex 17,2 a beura al poble. 2 E barallà’s lo  poble ab Moysès e dix: –Done’ns aygüe que 
Ex 17,3  a nostro Senyor? 3 E hagué alí lo  poble set per fretura d’aygüe, e murmurà  
Ex 17,4  Senyor e dix: –Què faré en aquest  poble [*]? 5 E dix nostro Senyor a Moysès: 
Ex 17,5  Senyor a Moysès: –Vé devant lo  poble e pren ab tu los fills de Yrrael, e  
Ex 17,6 pedra e axirà’n aygüe que beurà lo  poble. E féu-ho Moysès axí devant los  
Ex 17,13 13 E Josuè encalsà Amalech e lo seu  poble ab spasa. 14 E dix nostro Senyor a  
Ex 18,1  Senyor a Moysès e a Yrrael son  poble, per ço car nostro Senyor havia tret 
Ex 18,10  de la mà dels egipcians lo seu  poble. 11 Ara he conegut que és gran sobre 
Ex 18,13  jorn sech Moysès que jutjàs lo  poble, qui stava devant Moysès del matí  
Ex 18,14  vist son sogre, ço que feya en lo  poble dix: –Què és açò que fas en lo  
Ex 18,14  dix: –Què és açò que fas en lo  poble? E per què seus sol e tot lo poble  
Ex 18,14  poble? E per què seus sol e tot lo  poble te spera del matí entrò al vespre?  
Ex 18,15  15 E respòs-li Moysès: –Lo  poble ve a mi qui demana sentència de Déu, 
Ex 18,18  treball seràs guastat tu e aquest  poble qui és ab tu. Aquest afer major és  
Ex 18,19  concell, e serà Déu ab tu: sias al  poble en açò qui a Déu tany, e li comptes  
Ex 18,20  ço que Déu li diu, 20 e mostre al  poble ço de què ell se clama, i la costum  
Ex 18,21  fassen. 21 Donchs, tria de tot lo  poble hòmens poderosos i tements Déu, en  
Ex 18,22  L, e altres de X, 22 qui jutgen lo  poble tostemps, e las grans coses e los  
Ex 18,23  los seus manaments, e tot lo  poble tornar-s’ha axí en pau en sos  
Ex 18,25  Yrrael, e stablí’ls prínceps del  poble, los uns de XXX, e los altres de C,  
Ex 18,26 los altres de X, 26 qui jutjaven lo  poble tostemps, e tot ço que era greu  
Ex 19,5 guardau la mia covinensa, sereu mon  poble, car mia és tota la terra, 6 e  
Ex 19,7  Moysès e apellà los majors del  poble per edat, e sponé’ls totas las  
Ex 19,8  nostro Senyor, 8 e respòs tot lo  poble: –Ço que nostro Senyor ha manat  
Ex 19,8  Senyor Moysès las paraulas del  poble, 9 dix-li nostro Senyor: –Jo  
Ex 19,9 en scurina de nuu per ço que oja lo  poble, e parlaré a tu e que creguen a tu  
Ex 19,9 féu a saber Moysès las paraulas del  poble a nostro Senyor, 10 e ell dix-li:  
Ex 19,10  Senyor, 10 e ell dix-li: –Vé al  poble e sacrifíchan vuy e demà, e renten  
Ex 19,11  nostro Senyor devant tot lo  poble sobre lo munt de Sinaý. 12 E  
Ex 19,12 de Sinaý. 12 E stabliràs térmans al  poble entorn e diràs: “Guardau-vos no  
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Ex 19,14  14 E devallà Moysès del munt al  poble e santificà’l. E quant haguéran  
Ex 19,16  del corn era gran, e temé’s lo  poble qui era en las albergades. 17 E  
Ex 19,21  fou pujat 21 dix-li: –Conjura lo  poble que per ventura no vulla passar los  
Ex 19,23  a nostro Senyor: –No porà pujar lo  poble al munt de Sinaý, car tu conjurist e 
Ex 19,25 no’ls ocia. 25 E devallà Moysès al  poble e comptà’ls-ho tot. 20,Tit  
Ex 20,18  no res que ell haja. 18 E tot lo  poble oÿa los trons e los lamps e lo so  
Ex 20,20  no muyram. 20 E dix Moysès al  poble: –No us vullau tembre; Déu vench per 
Ex 20,21  e no peccàsseu. 21 E stech lo  poble luny, e Moysès acostà’s en la  
Ex 21,8 no haurà poder que la vena a strany  poble si la menyspresa. 9 E si la sposa a  
Ex 21,9  menyspresa. 9 E si la sposa a son  poble, fer-li-ha segons la costuma d’ 
Ex 22,25  si dónes diners o préstich al meu  poble pobre qui stà ab tu, no li  
Ex 22,28  dels prínceps, ni no maleyràs ton  poble. 29 »No tarderàs tas ofertas, los  
Ex 23,11  ço que mengen los pobres tel teu  poble, e tot ço que romandrà menjar-ho- 
Ex 23,27  manaré devant tu e auciuré tot lo  poble a qui tu vendràs, e de tots tos  
Ex 24,2  e aquells no s’hi acostaren ni lo  poble no muntà ab ell. 3 E adonchs vench  
Ex 24,3 E adonchs vench Moysès e retornà al  poble e dix-los totas las paraulas de  
Ex 24,3  e tots los ajustaments, e tot lo  poble respongué a una veu: –Tots los  
Ex 24,7 covinensa e legí-la devant tot lo  poble, e ells diguéran: –Tot açò ferem que 
Ex 24,8  la sanch e scampà-la sobre lo  poble e dix: –Aquesta és la sanch de la  
Ex 30,14  és degut al nombre de XX anys del  poble derà preu. 15 Lo rich no ajustarà a  
Ex 30,33  serà strany e† serà gitat de son  poble.” 34 E dix nostro Senyor a Moysès:  
Ex 31,14  obre parirà la sua ànima del ceu  poble. 15 VI dies fareu obre, lo cetè és  
Ex 32,1  32,Tit Capítol XXXVIII 1 E viu lo  poble que Moysès sa trigava a devellar del 
Ex 32,3  e aportau-los-ma. 3 E féu lo  poble ço que ell dix, e aportaren los  
Ex 32,4  e féu-na un vadell. E digué lo  poble: –O Yrrael, aquests són los teus  
Ex 32,6  e hòstias de pau; e asech-sa lo  poble a menjar e a beura, e levaren-sa  
Ex 32,7  e dix: –Vé e devalla, que lo teu  poble ha peccat, que traguist de terra de  
Ex 32,9  a Moysès: –Jo veig que aquest  poble és de dur cap; 10 lexe’m que la mia 
Ex 32,11  yrexs la tua fortsa quantre lo teu  poble que traguist de terra de Egipte en  
Ex 32,12 apaga’t sobre la iniquitat del teu  poble, 13 e remembre’t de Abraam e de  
Ex 32,14 mal que havia parlat quantre lo seu  poble. 15 E devallà Moysès del munt, e  
Ex 32,17  17 E oyí Josuè lo brogit del  poble qui cridava, e dix a Moysès: –Brogit 
Ex 32,21 21 E dix a Aron: –Què’t féu aquest  poble, que amanasses sobre ells aquest  
Ex 32,22 lo meu senyor, car tu conexs aquest  poble, que és enclinat a mal; 23 e  
Ex 32,25  aquest vadell. 25 E viu Moysès lo  poble qui era despullat, car havia’l  
Ex 32,30  E en l’altre die parlà Moysès al  poble: –Vosaltres haveu fet gran peccat.  
Ex 32,31  –Prech-te, Senyor, per aquest  poble que ha peccat e han fet déu d’or,  
Ex 32,34 libre, 34 mas tu vés e amena aquest  poble de qui jo t’he parlat, e lo meu  
Ex 32,35  35 E ferí nostro Senyor Déu lo  poble per lo peccat del vadell que féu  
Ex 33,1  –Puja de aquest loch, tu e lo teu  poble que treguist de terra de Egipte, en  
Ex 33,3 mel, car jo no pujarè ab tu, que lo  poble és de dur cap, que per ventura jo no 
Ex 33,4  destroýs en la carrera. 4 E oyí lo  poble aquesta paraula molt mala; plorà e  
Ex 33,7  nom «tenda de covinensa». E tot lo  poble qui havia neguna querela axia a la  
Ex 33,8 tenda [*]. 8 [*] e levave’s tot lo  poble e stava cascú a la porta de son  
Ex 33,12  –Tu’m manes que jo men aquest  poble, e no’m mostres qui trematràs ab  
Ex 33,13  gràcia devant tu; guarda lo teu  poble e aquesta gent. 14 E dix nostro  
Ex 33,16  car ¿en què porem saber, jo e ton  poble, que hajam trobada gràcia devant tu, 
Ex 34,9 prech-te que vages ab nós, car lo  poble és de dur cap, e que tolgues las  
Ex 34,10  negunes gents, per ço que veja lo  poble enmig de qui tu est la obra del  
Ex 34,31 apellà Aron e tots los prínceps del  poble, e ells anaren-hi, e puxs, com  
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Ex 36,3  al matí oferiren tots los vots del  poble. 4 Donchs, los mestres, costrets de  
Ex 36,5  5 diguéran a Moysès: –Més ofer lo  poble que ops no és. 6 E manà Moysès  
Lv 4,3  és untat peccarà faent peccar lo  poble, oferrà per son peccat I vadell que  
Lv 4,27  sia perdonat. 27 »E si ànima del  poble [*] peccarà per ignorància, ço és,  
Lv 7,20 oferta al Senyor Déu, parirà de son  poble. 21 »E qui tocharà la sutzura d’  
Lv 7,21  las carns, serà tallat del ceu  poble. 22 E parlà nostro Senyor a Moysès  
Lv 7,25 Senyor Déu en ensens parirà del ceu  poble. 26 »E de la sanch de tots los  
Lv 7,27  qui menjarà sanch parirà de son  poble. 28 E parlà nostro Senyor a Moysès  
Lv 7,34  Déu, en ley perdurable a tot lo  poble d’Irrael. 35 »E aquesta és la unció 
Lv 8,3  de pa alís, 3 e ajustaràs tot lo  poble a la porta [*]. 4 [*] defora, 5 e  
Lv 9,7  holocaust, e prega per tu e per lo  poble, e com oferràs dons per lo poble,  
Lv 9,7 lo poble, e com oferràs dons per lo  poble, aora per ell, axí com manà nostro  
Lv 9,15  15 E oferí-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 degollà’l e sacrifichà’l axí com 
Lv 9,18  ariet en sacrifici pacificable del  poble, e oferiren e aportaren a ell sos  
Lv 9,22  22 E stès las mans devant lo  poble e beneý’ls. E com hach axí complits 
Lv 9,23  e despuxs axiren e beneÿren lo  poble. E aparech la glòria de Déu a tota  
Lv 9,24  qui era sobre l’altar. E com lo  poble viu açò, loaren a nostro Senyor Déu  
Lv 10,3  s’acosten a mi, e devant tot lo  poble seré glorifichat. E com ho oyí Aron, 
Lv 14,41  e ferà gitar la raedura fore del  poble en loch inmunde, 42 e ferà †fer  
Lv 16,15  lo cabrit per lo peccat del  poble, scamp la sanch d’aquell dintre la  
Lv 16,24  e oferrà son holocaust e del  poble, e preguerà axí per ci com per lo  
Lv 16,24  e preguerà axí per ci com per lo  poble. 25 E lo sèu qui ofert és per peccat 
Lv 17,4 sanch, e axí perirà del mig del ceu  poble. 5 E per amor d’açò deven oferir  
Lv 17,9  l’home aquell serà tallat de son  poble. 10 »Home o qualsevulla de la casa  
Lv 17,10 de aquell e scamparé aquella de son  poble, 11 car la ànima de la carn en la  
Lv 17,14  de aquella serà tallat de son  poble. 15 »E la ànima que menjarà cose  
Lv 18,29 abominacions perirà del mig del ceu  poble. 30 »Guardau los meus manaments e no 
Lv 19,8  cose aquella ànima perirà de son  poble. 9 »Com feràs messes ne segaràs la  
Lv 19,16  16 E no sias malmesclador en ton  poble, ne sias sobre sanch de ton companyó 
Lv 20,2  de Moloch, de mort morrà; e lo  poble de la terra alepiderà aquell, 3 e jo 
Lv 20,3 ell e tallaré aquell del mig de son  poble, per ço car donà de la sua sament a  
Lv 20,4 ensutzat lo meu sant nom. 4 E si lo  poble de la terra lo sostindrà e quax en  
Lv 20,5  e tolré-los d’enmig del meu  poble. 6 »E la ànima que’s declinerà als  
Lv 20,6 ella e auciuré ella del mig del ceu  poble. 7 »Siau santifichats e siau sants  
Lv 20,17  fan, per què sien morts devant lo  poble, per ço car la vergonya de sa  
Lv 20,18  li ix, muyren abdosos enmig de lur  poble. 19 »E no descobriràs las vergonyas  
Lv 21,4  a marit; 4 mas en príncep de son  poble no serà ensutzat. 5 No’s raguen lo  
Lv 21,14  no prenga, mas la poncella de son  poble. 15 No mescla la sament de son  
Lv 22,12  serà dada per muller a algú del  poble, no menjarà de aquellas coses que  
Lv 23,29  en aquell die serà perida del ceu  poble. 30 E qualquequal ferà obre en  
Lv 23,30  en aquell die, serà tallat de son  poble. 31 Donchs, no fassau neguna obre en 
Lv 24,14  e alepiden-lo tot lo univerç  poble. 15 E diràs als fills d’Irrael:  
Lv 24,16  e sia opremut ab pedres per tot lo  poble, vullas que sia ciutadà o palegrí;  
Lv 26,12  saré Déu vostro, e vosaltres sereu  poble meu, 13 car jo sóm lo Senyor Déu  
Ex 33,5 Moysès: –Parla als fills de Yrrael:  Poble és de dur cap. Una vegada pujaré  
Ex 6,7  en judicis [*], 7 e us rembré en  pobles, e seré vostro Déu, e sabreu que jo 
Ex 15,14  teu sant habitacle. 14 Pujaren los  pobles e enfelloniren-sa, e dolors  
Ex 19,24  e Aron ab tu. Als sacerdots e als  pobles no passen los térmans ni pugen a  
Ex 30,38  de aquella odor, perirà dels seus  pobles. 31,Tit Capítol XXXVII 1 E parlà  
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Ex 33,16 ço que siam glorificats de tots los  pobles de la terra? 17 E dix nostro Senyor 
Ex 40,36  e lo foch de nit, e vèyan-ho los  pobles per tots lurs statges. ExplAcí  
Lv 20,24  vosaltres de tots los altres  pobles; 25 donchs, vosaltres depertiu a  
Lv 20,26  depertits a vosaltres de tots los  pobles per ço que fósseu meus. 27 »Hom o  
Lv 25,34  34 Per la qual cose sots los  pobles d’aquells no’s vènan, car  
Ex 22,25  diners o préstich al meu poble  pobre qui stà ab tu, no li contresteràs  
Ex 23,3  ço que pertesques de veritat. 3 A  pobre no hauràs mercè en judici. 4 »Si  
Ex 23,6  6 »E no t’abaxaràs al judici del  pobre. 7 A falcies fugiràs, e no auciuràs  
Lv 14,21  perdonat e mundat. 21 »E si serà  pobre e no porà haver ço que dit és, haja  
Lv 19,15  ne no menyspreseràs la persona del  pobre ni la perpenceràs, ni honreràs la  
Ex 23,11  reposar per ço que mengen los  pobres tel teu poble, e tot ço que  
Lv 19,9  culliràs per ço que’n cúllan los  pobres, 10 ni en la vinya tua no  
Lv 19,10  caurà, ans lo lexeràs cullir als  pobres e als palegrins. Jo sóm lo Senyor  
Lv 23,22  mas lexar-les-heu als  pobres e als palegrins cullir, car jo sóm  
Lv 27,8  e la fembra, X. 8 E si seran  pobres que no puguen star a la dita  
Lv 25,39 »E si ton frare serà tochat de gran  pobresa e per açò ell vendrà si matex a  
Lv 25,47 algú de tos frares serà opremut per  pobresa e vendrà si matex a algú dels  
Lv 25,28  sían retudes e cascú retorn en sa  pocessió. 29 »E qui vendrà casa que sia  
Lv 27,22  22 »Si camp és comprat e no de las  pocessions mayors, e serà santifichat al  
Lv 25,46  que aprés d’ells vendran, e  poceyr-los-heu empertostemps. E los  
Ex 17,11  las mans, vensia Yrrael, e si un  poch las baxava, Amalech vensia. 12 E las  
Ex 19,19  pahorós, 19 e ab lo so del corn a  poch a poch en major. E Moysès parlava e  
Ex 19,19  19 e ab lo so del corn a poch a  poch en major. E Moysès parlava e nostro  
Lv 21,18  si serà sech o rencallós, o  poch o gran o ab lo nas tort, 19 ne sia  
Lv 20,4  de la terra lo sostindrà e quax en  pocha cose tendrà lo meu emperi e lexeran  
Ex 5,16  Vet que no’ls dóna hom palla e no  podem fer tantas teulas com primer. Vet  
Lv 5,3  sutzures que ensutzen o ensutzar  poden e li serà oblidat e puxs ho  
Lv 25,32 sían en las ciutats, tots temps las  poden rembre. 33 E si no las han remudes,  
Ex 21,8  lexar-la-ha, mas no haurà  poder que la vena a strany poble si la  
Lv 5,11  a ell. 11 »E si no abasta son  poder que ofira II tortres o II coloms,  
Lv 12,8 de mascle e fembre. 8 E si no haurà  poder que puga oferir anyell, prenga II  
Lv 22,13 de son pare. Negun hom strany no ha  poder de menjar aquells. 14 »E qui menjarà 
Lv 25,41  ab tu, 41 e aprés axirà de ton  poder ab sos infants e retornerà a son  
Lv 25,43  43 ni no aflegiràs aquells per  poder, mas tem lo Senyor ton Déu. 44  
Lv 25,46  d’Irrael no opremau per vostre  poder ne ab duresa. 47 »E si algú de tos  
Lv 27,8  e segons que aquell veurà lur  poder que púgan donar, aytant doneran. 9  
Lv 25,3  sembrareu vostre camp e VI anys  poderàs ta vinya e de grat germinerà, 4 e  
Lv 19,15  ni honreràs la cara del  poderós: justament jutge ton proÿsme. 16 E 
Ex 18,21 Donchs, tria de tot lo poble hòmens  poderosos i tements Déu, en què sia  
Lv 22,23  e la coha, mas a pagar los vots no  podeu fer. 24 Ab negun animal contret,  
Ex 12,38 d’infants, 38 e altre poble que no  podia hom nombrar, qui’s mesclà ab ells,  
Ex 16,21  -na al matí cascú tant com los  podia bastar a menjar, e quant lo sol era  
Ex 40,33  Déu complí lo tabernacle. 33 E no  podia intrar Moysès dintre per la nuu qui  
Ex 7,24  haver aygüe que beguéssan, car no  podien beura de l’aygüe del flum, car  
Ex 9,11  bísties. 11 E los encantadors no  podien star devant Moysès per las nafres  
Ex 12,39  alizos sots la cendra, car no’ls  podien fer levats, car los egipcians los  
Ex 14,20  e inluminava la nit axí que no’s  podien acostar los uns als altres per tot  
Ex 15,23  23 E vinguéran en Marach, e no  podien beura las aygües de Marach per ço  
Ex 16,18 cascuns na ajustaren segons açò que  podien menjar. 19 E dix-los Moysès:  
Ex 16,20  abans na ajustaren al sendemà, e  podrí’s tot e fou ple de vèrmens; e irà  
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Ex 16,24 axí com havia manat Moysès, e no’s  podrí ni hy fou trobat verma. 25 E dix  
Ex 8,14  -las en grans torrents, e  podriren la terra. 15 E viu Farahó que  
Ex 7,21  qui éran en lo flum [*], e no  poguéran los egipcians beura de l’aygüe  
Ex 8,18  que fóssan moscallons, e no  poguéran. E éran los moscallons axí en los 
Ex 2,3 e amagà’l III mesos; 3 e com no hu  pogués celar pus, pres una sistella de  
Ex 36,34  e féu los cercles d’or per ço que  pogués metre los forrellats, e cobrí’ls  
Ex 37,14  forrellats per ço que la taula se  pogués portar, 15 e féu en aquellas  
Ex 37,27  s’hi matéssan e l’altar se  pogués portar. 28 E aquells forrellats féu 
Ex 39,3 e pertí-las en fils per ço que’s  poguéssan tòrcer ab [*] colors, 4 e dues  
Lv 10,19  és sdevengut axí com tu veus. Com  poguí menjar aquella? E cridaren a mi e  
Ex 2,19  de la mà dels pastors, e  pohà aygüe ab nós e donà a beura a nostras 
Ex 28,15  del judici ab obra texida e  polida, segons la texidura del  
Ex 28,39  tiara de bis, e braguer de obra  polida, 40 però aparellaràs als fills de  
Ex 36,35  e vermelló e bis retort, de obre  polida fort diversa a depertir, 36 e IIII  
Ex 39,3  e [*] de bis retort 3 de obra  polida, e féu cordes d’or e pertí-las  
Ex 39,8  a Moysès. 8 E féu reonal de obra  polida segons la obra del sobremusclo, d’ 
Lv 12,6 I anyell d’un any en holocaust e I  poll de coloma o de tortra per peccat, a  
Lv 1,14  de aucells, ço és, de tortres o de  polls o coloma, 15 oferrà-la lo sacerdot 
Lv 12,8  anyell, prenga II tortres o II  polls de colom, la un d’ells a fer  
Lv 14,22  d’oli, 22 e II tortres o II  polls de colom, dels quals sia la un per  
Ex 8,16  -li: “Stin ta verga e fir la  pols de la terra, e haurà moscallons en  
Ex 8,17 verga que tenia en la mà, e ferí la  pols de la terra, e foren fets los  
Ex 8,17  donas e en las bísties, e tota la  pols de la terra fou tornada en moscallons 
Ex 9,9 -hu [*] devant Farahó, 9 e sia la  pols sobre tota la terra de Egipte, e los  
Ex 29,20 de Aron e de sos fills, e sobre los  polsos de lurs mans e dels peus drets, e  
Ex 30,36  ho hauràs tot mesclat e tornat en  pólvora ben prima, posar-n’has devant  
Ex 32,20  lo vadell e cremà’l e tornà’l en  pólvora, e scampà’l en l’aygüe e donà’n 
Lv 14,45  e la sua fusta e tota la universa  pólvora sia gitada fora la casa e de la  
Lv 14,25  d’aquell que és mundat e sobre lo  polze dret de la mà e del peu dret. 26 E  
Lv 14,28  de la orella dreta d’aquell e lo  polze dret de la sua mà e del peu atrecí  
Lv 8,23  en la strema part d’aquella e lo  polzo de la dreta e semblantment en los  
Lv 8,24  l’estrem de la orella dreta e lo  polzo dret de las mans e dels peus, e lo  
Lv 14,14  que deu ésser mundat, e sobre lo  polzo en la mà dreta e del peu, 15 e de l’ 
Lv 14,17  d’aquell que és mundat e sobre lo  polzo de la mà e del peu dret, e sobre la  
Lv 19,23  lo prepuci Iª scorsa– d’aquells  poms que seran germinats e seran no nèdeus 
Lv 21,14  vil e la putana no prenga, mas la  poncella de son poble. 15 No mescla la  
Lv 22,13  com havia acostumat dementre era  poncella, mengerà dels menjars de son  
Ex 10,19  un vent fort gran qui venia de  ponent, e gità las lagostas en la Mar  
Ex 26,22  22 E al loch del tabernacle a sol  ponent, feràs VI taulas; 23 puxas altres  
Ex 27,12 la amplesa del palau qui guarda ves  ponent seran las tendas per L colzos, e X  
Ex 36,27  II vazos per cascuna taula. 27 Ves  ponent, ço és, ves aquella part del  
Ex 36,32  altres V forrellats ves la part de  ponent quantre la mar. 33 E féu un altre  
Ex 38,12  manera de obra de matall. 12 E ves  ponent havia tendas de L colzos, e X  
Lv 24,21  smen-la; qui ferirà home, sia  ponit. 22 »Agual judici sia entre  
Lv 26,22  vosaltres e vostres bísties, e a  poquesa tornerà tot ço del vostro, e seran 
Ex 15,16  de Canahan 16 e vingue sobre ell  por en granesa del teu bras. Sían fets  
Ex 23,27  lo nombre de tos jorns. 27 »La mia  por manaré devant tu e auciuré tot lo  
Ex 23,28 dementre que reposeràs l’aveu e la  por al cananeu e a l’heteu e l’aveu  
Lv 26,5  pans en sadollament, e menys de  por habitareu en la terra vostra, 6 e daré 
Ex 19,23  E dix Moysès a nostro Senyor: –No  porà pujar lo poble al munt de Sinaý, car  
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Lv 5,7 peccat. 7 »E en altre manera, si no  porà oferir bestiar, ofira II tortres o II 
Lv 13,22  e si entretant sclatarà lo cuyro,  porà jutjar aquell per lebrós, 23 e si no  
Lv 13,37  starà plana e los cabells negres,  porà hom conèxer que és sanat e porà  
Lv 13,37  porà hom conèxer que és sanat e  porà pronunciar que l’home és nèdeu. 38  
Lv 14,21  e mundat. 21 »E si serà pobre e no  porà haver ço que dit és, haja I anyell  
Lv 22,7  lo sol, lavors serà nèdeu e  porà menjar de las coses santificades, car 
Lv 22,23  Senyor sobre lo ceu altar. 23 »E  porà oferir de grat bou o ovella que haja  
Lv 25,26  vendrà; 26 e si no havia proÿsme e  porà trobar aquell matex preu a rembre-  
Lv 25,30  ell vendran per tostemps, e no la  porà rembre nelex en l’any jubileu. 31 E  
Lv 25,54  ni massa. 54 E si per açò no’s  porà rembre, en l’any jubileu axirà ab  
Lv 27,10  lo vot serà sant 10 e no ho  porà mudar, ço és a saber, bo per àvol ni  
Lv 27,17  camp, serà stimat per aytant com  porà valer; 18 e si aprés lo jubileu,  
Lv 27,20  altre venut, d’equí avant no’l  porà rembre 21 com vendran los dies de l’ 
Ex 4,9  -la sobre terra, e tot ço que  poràs del flum gitar serà en sanch. 10 E  
Ex 18,18  Aquest afer major és que tu no’l  poràs soferir; 19 mas oges mas paraulas e  
Ex 18,23  compliràs los manaments de Déu e  poràs soferir los seus manaments, e tot lo 
Ex 33,20  qui’m plaurà. 20 E puxs dix: –No  poràs veura la mia cara, car no la veurà  
Ex 33,23  mas la mia cara veura no la  poràs. 34,Tit Capítol XXXX 1 »Despuys [*]  
Lv 11,7  [*] no ha la ungle fesa. 7 »E lo  porch, que ha la ungle fesa, no remuga. 8  
Ex 33,16  de aquest loch, 16 car ¿en què  porem saber, jo e ton poble, que hajam  
Ex 5,11  11 Anau e culliu-na allà on ne  poreu trobar, ni hom no us aminverà res de 
Lv 22,12  que seran sacrifichades ni de las  pormíssias; 13 e si retornerà vídua o  
Ex 25,4  or i argent, aram e coure, 4 e  porpre e cotó e scarlata per II vegades  
Ex 26,1  cortinas de bis retort, e jacint e  porpre e cotó e scarlata dues voltas  
Ex 26,31  31 »E feràs vela de jassint e de  porpre e de cotó per II vegades tint, de  
Ex 26,36  del tabernacle, de jassint e de  porpre e de cotó II vegades tenyt e de bis 
Ex 27,16 tendes de XX colzos, de jacint e de  porpre e de cotó II vegades tenyt e de bis 
Ex 28,5  a mi. 5 E pendran or e jacint e  porpre e cotó tint e bis retort, 6 [*] per 
Ex 28,8 la obre serà d’or e de jacint e de  porpre e de cotó tint e de bis retort. 9  
Ex 28,15 sobremuscle, d’or e de jacint e de  porpre e de cotó dues vegades tenyt e de  
Ex 28,33 a manera de magranes de jacint e de  porpre e de cotó tint e de bis mesclats  
Ex 35,6  or e argent e aram 6 e jacint e  porpre e cotó tint, e bis retort e pèlls  
Ex 35,23  Senyor. 23 Si negú havia jacint ni  porpre ne cotó tint ni bis retort ni pèlls 
Ex 35,25  donaven ço que sabien: jacint e  porpre e vermelló e bis 26 e pèlls de  
Ex 35,35  fassen obres [*], de jacint e de  porpre [*] e de bis, e de texir totas  
Ex 36,8  de bis retort e de jacint e de  porpre [*] e de diversa obra [*]. 9 E una  
Ex 36,35 d’or. 35 E féu vela de jacint e de  porpre e vermelló e bis retort, de obre  
Ex 36,37  del tabernacle, de jacint e de  porpre e de vermelló e de bis retort [*],  
Ex 38,18 d’ell féu tenda [*] de jacint e de  porpre e de vermelló e de bis retort, qui  
Ex 38,23  bo de fusta [*] e de jacint e de  porpre e de vermelló e de bis. 24 Tot l’  
Ex 39,1  Capítol XXXXV 1 Mas de jacint e de  porpre e de vermelló e de bis féu  
Ex 39,8 sobremusclo, d’or e de jacint e de  porpre e de cotó tint e de bis retort, 9  
Ex 39,22  los peus, magranas de jacint e de  porpre e de vermelló e de bis retort, 23  
Ex 39,28  de bis retort e de jacint e de  porpre e de vermelló depertit per art [*], 
Ex 28,12 sobremuscle dels fills de Yrrael, e  port Aron los lus noms devant nostro  
Lv 4,16  prenga de la sanch de aquell e  port-la en lo tabernacle del testimoni,  
Lv 11,25  E si serà nacessària cose que algú  port de aquellas mortas, levarà los  
Ex 12,22  e la una e l’altre post de la  porta, e negú de vosaltres no axirà fora  
Ex 12,22  negú de vosaltres no axirà fora la  porta de casa tro al matí, 23 car passarà  
Ex 12,23  e’n las posts de ella, passarà la  porta e no lexarà lo feridor entrar en  



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

690 
 

Ex 17,5  e la verga ab què ferist lo flum  porta en ta mà, e vé-te’n, 6 car jo’t  
Ex 21,6  a Déu, e ajustar-l’ha a la  porta, e a las posts foredar-li-ha la  
Ex 22,13  retrà lo dan al senyor. 13 E si  porta cose menjada de bístia, aquell ho  
Ex 29,4 4 E Aron e sos fills ajustaràs a la  porta del tabernacle del testimoni; e  
Ex 29,11  has devant nostro Senyor, prop la  porta del tabernacle del testimoni. 12 E  
Ex 32,26  entre los enamichs; 26 stech a la  porta de las albergades e dix: –Si negú és 
Ex 33,8 ’s tot lo poble e stava cascú a la  porta de son papelló, e guardaven lo dos  
Ex 33,9  una columpna de nuu, e stava a la  porta de la tenda, a parlava Déu ab  
Ex 33,10  ho tots que la columpna stava a la  porta de la tenda, e aoraven per las  
Ex 35,15  de coses ben olents [*] a la  porta de la tenda, 16 altar de holocaust e 
Ex 35,17  palau, colones [*], e tenda a la  porta del vestiari, 18 [*] 19 e vestits ab 
Ex 38,8  e las fembras qui vetlaven a la  porta del tabernacle. 9 E féu palau envés  
Lv 1,3  oferrà lo mascle no anorreat a la  porta del tabernacle del testimoni, a  
Lv 1,5 entorn de l’altar qui és devant la  porta del tabernacle. 6 E [*] tota la pell 
Lv 4,4  Déu. 4 E aportarà aquell a la  porta del tabernacle del testimoni devant  
Lv 4,14  lo peccat. E aporten aquell a la  porta del tabernacle, 15 e posen los vells 
Lv 4,18  altar dels holocausts, que és a la  porta del tabernacle del testimoni. 19 E  
Lv 7,30 sèu e en l’altre lo pits devant la  porta del tabernacle, e com abdues las  
Lv 8,3  3 e ajustaràs tot lo poble a la  porta [*]. 4 [*] defora, 5 e digues a  
Lv 8,33 sia cremat al foch. 33 Emperò de la  porta del tabernacle no axireu per VII  
Lv 9,5  las coses que manà Moysès a la  porta del tabernacle, en lo qual loch, com 
Lv 12,6 coloma o de tortra per peccat, a la  porta del tabernacle del testimoni e donar 
Lv 14,11  aquestas coses devant Déu, a la  porta del tabernacle del testimoni, 12 e  
Lv 14,23  en lo VIIIèn die lo sacerdot en la  porta del tabernacle [*] devant Déu. 24 E  
Lv 14,38 lo prevere de la casa e tancharà la  porta per VII dies; 39 e en lo setè die  
Lv 15,14  e devant Déu ell vindrà a la  porta del tabernacle del testimoni, e  
Lv 15,29  II tortres o II colomins a la  porta del tabernacle del testimoni, 30  
Lv 16,7 star los II cabrits devant Déu a la  porta del tabernacle del testimoni, 8 e  
Lv 17,4 la albergade, 4 e no l’oferrà a la  porta del tabernacle per oferta a Déu,  
Lv 17,5  nostro Senyor Déu devant la  porta del tabernacle del testimoni; e  
Lv 17,6 la sanch sobre l’altar de Déu a la  porta del tabernacle del testimoni, e  
Lv 17,9 o sacrifici 9 e no hu aporterà a la  porta del tabernacle del testimoni per ço  
Lv 19,21  la sua colpa oferrà al Senyor a la  porta del tabernacle del testimoni I  
Ex 32,15  15 E devallà Moysès del munt, e  portà II taulas de testimoni scritas de la 
Ex 34,4 com nostro Senyor li havia manat, e  portà las II taulas. 5 E quant nostro  
Ex 12,39  E comolguéran la farina que havían  portada passada de Egipte, e féran pans  
Ex 25,14  al costat de la archa perquè sia  portada en aquells, 15 qui tendran  
Lv 19,23  Canahan e plantareu en ella arbres  portant fruyts, levareu lo prepuci Iª  
Ex 25,28  e environar-los-has d’or per  portar la taula. 29 E aparellaràs [*]  
Ex 27,7  altre costat de l’altar per ell a  portar; 8 que no serà gens macís, abans  
Ex 37,14  per ço que la taula se pogués  portar, 15 e féu en aquellas forrellats  
Ex 37,27 s’hi matéssan e l’altar se pogués  portar. 28 E aquells forrellats féu del  
Ex 38,5  del ret a metra dins rodellas a  portar. 6 E féu-los de fust de setim, e  
Lv 2,2 ella oli, e poserà-hy encens, 2 e  portar-ho-ha als fills de Aron,  
Lv 16,22 desert per la mà de algun hom, 22 e  portar-se-n’ha lo cabrit sobre lo ceu 
Ex 28,29  pertir la un de l’altre. 29 E  portarà Aron los noms dels fills de Yrrael 
Lv 4,5 5 E pendrà de la sanch del vadell e  portarà de aquella en lo tabernacle del  
Lv 5,1 hy fou concent, si no ho denunciarà  portarà la sua iniquitat. 2 »La ànima qui  
Lv 11,28  ensutzat entrò al vespre. 28 E qui  portarà d’aquesta manera mort, levarà la  
Lv 11,40  E qui menjarà d’aquella o qui la  portarà, lave la sua vestidure e serà  
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Lv 12,6 purifichació, per fill o per filla,  portarà I anyell d’un any en holocaust e  
Lv 15,10  ensutzat entrò al vespre; e qui  portarà alguna cose d’aquelles levarà la  
Lv 16,18  si e per la casa sua [*]. 18 [*] e  portarà la sanch del toro e del cabrit e  
Lv 19,8 desobadient e digne de impietat 8 e  portarà la sua iniquitat, car lo santuari  
Ex 7,15  devant ell a la riba del flum, e  portaràs en ta mà la verga qui’s tornà  
Ex 12,46  46 »En una case serà menjat, e no  portaràs de las suas carns defora, ne  
Lv 19,19  ton camp de diverses saments, ni  portaràs vestidura texida de II coses. 20  
Lv 23,14  entrò solament aquell die que  portareu lo sacrifici a vostre Déu.  
Ex 12,7  sanch, e posar-n’han sobre las  portas, en los limdars de las cases a on  
Ex 20,10  bístie ni strany qui sia dins tas  portas, 11 car en VI dies féu nostro  
Ex 33,10  de la tenda, e aoraven per las  portas de lurs tendas. 11 E parlava nostro 
Ex 40,12  ajustaràs Aron e a sos fills a las  portas del tabernacle del testimoni, e  
Ex 30,4  sien mesos en ells e l’altar sia  portat. 5 E aquells forrellats de satim  
Ex 13,19 de Yrrael e dix: «Déu vos vesitarà;  portau-vos-na los meus ossos de aquí  
Lv 10,4  frares devant del santuari, e  portau-los fora de las albergades. 5 E  
Ex 4,20 I aze e tornà-sse’n en Egipte, e  portava la verga de Déu en la mà. 21 E dix 
Lv 16,23  las vestidures que primerament  portava com intrà en lo santuari, e lexerà 
Ex 28,30  intrerà devant nostro Senyor, e  porterà lo judici dels fills de Yrrael en  
Lv 13,45  ab lo cap nuu e la vestidura que  porterà serà contexta ab lo capiró  
Lv 19,25  menjareu los fruyts ajustats que  porteran. Jo sóm lo Senyor Déu vostro. 26  
Lv 20,17  vergonya de sa germana descobrí, e  porteran la lur iniquitat. 18 »Qui jaurà  
Lv 20,19  de sa carn descobrirà, e abdosos  porteran la lur iniquitat. 20 »Qui jaurà  
Lv 20,20  vergonya de son parentat, abdosos  porteran la lur iniquitat e morran menys  
Ex 23,19  dels blats de la tua casa  porteràs en casa del Senyor Déu teu. »E no 
Lv 2,15  15 E scamparàs demunt oli e encens  porteràs demunt, car oferta de nostro  
Ex 15,13  ells temían al poble que remist, e  portist-lo en la tua fortalesa en lo  
Lv 3,2  pus net devant nostro Senyor. 2 E  pos la mà sobre lo cap de son sacrifici, e 
Lv 3,13 oferran aquella a nostro Senyor, 13  pos la sua mà sobre lo cap de aquella e  
Lv 4,18 la claustre, 18 e de aquella matexa  pos en los corns de l’altar qui és devant 
Lv 4,24  de las cabres que sia net, 24 e  pos la sua mà sobre lo cap de aquell, e  
Lv 4,29  peccat, ofira una cabra neta, 29 e  pos la mà sobre lo cap de sa oferena, la  
Lv 4,33  ço és, ovella, sia nèdea, 33 e  pos la mà sobre lo cap de aquella e degoll 
Lv 5,11  en aquella oli, ni encens no n’hi  pos gens, car per peccat és. 12 E liura  
Lv 16,13  la claustre, en la santedat. 13 E  pos sobre lo foch las coses odorants axí  
Lv 24,3 lo tabernacle del testimoni, e Aron  pos aquellas devant nostro Senyor, e  
Ex 32,27  diu nostro Senyor Déu de Yrrael:  “Pos lo baró lo cultell sobre la cuxa, e  
Ex 4,15  ha de tu de cor; 15 e parla-li e  posa las mias paraulas en la sua bocha, e  
Ex 28,11  e entratelladura de pedra  posa, e entratellar-los-has per los  
Ex 33,5 enmig de tu e destroyr-t’he. Ara  posa ton altivesch per ço que sàpies què  
Lv 24,4  sobre lo canalobre que és molt pur  posa ellas devant lo Senyor. 5 »E pendràs  
Ex 19,23 car tu conjurist e has manat e dit:  “Posa’ls-ma entorn lo munt e santificha 
Ex 32,12  que’ls ociessas en los munts [*].  Posa la tua ira e apaga’t sobre la  
Ex 2,3  de jonchs engrutada de pagunta, e  posà dins l’infant, e posà’l [*] riba  
Ex 2,3  pagunta, e posà dins l’infant, e  posà’l [*] riba del flum. 4 E sa sor  
Ex 4,20  Moysès sa muller e sos fills, e  posà’ls sobre I aze e tornà-sse’n en  
Ex 7,23  intrà-sse’n en sa casa, e no hy  posà son cor aquella vegada. 24 E cavaren  
Ex 15,23  per ço com éran amargants, aon  posà Moysès covinent nom al loch e apellà  
Ex 16,34  com manà nostro Senyor a Moysès. E  posà-la Aron al tabernacle stojada. 35 E 
Ex 20,11  e la mar e ço qui és en ells, e  posà en lo setèn die, e per ço beneý  
Ex 34,33 quant foren complidas las paraulas,  posà un vel sobre sa cara. 34 E quant  
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Ex 37,7  7 e II xerubins d’or [*], que  posà a la una part e a l’altre de l’  
Ex 37,13  E féu-hi IIII †colones† d’or, e  posà-las en IIII angles per cascun peu  
Ex 39,7 dels noms dels fills de Yrrael, 7 e  posà-las al costat del sobremuscle en  
Ex 39,10 retort, 9 de obra quadrat [*], 10 e  posà en ell IIII órdens de gemes. En la  
Ex 40,16  16 E endressà’l Moysès, e  posà las taulas e los vazos [*], e stablí  
Ex 40,17  lo terrat sobre lo tabernacle e  posà-hy dessús cobriment, axí com nostro 
Ex 40,18 com nostro Senyor havia manat. 18 E  posà lo testimoni en l’archa, e mès †en  
Ex 40,20  complís lo manament de Déu. 20 E  posà la taula en lo tabernacle del  
Ex 40,22  manat nostro Senyor a Moysès. 22 E  posà lo canalobre al tabernacle del  
Ex 40,26  com Déu havia manat a Moysès. 26 E  posà la tenda de l’intrant del tabernacle 
Lv 8,9 lo qual era doctrina e veritat. 9 E  posà-li la sàvena en lo cap, e en lo  
Lv 8,9  lo cap, e en lo frontal de aquella  posà la launa d’or consegrada en  
Lv 8,13  de li e sený a ells braguers e  posà en ells mitra, axí com havia manat  
Lv 8,26  salgada d’oli e una fogassa aliza  posà sobre lo sèu e musclo dret. 27 Tot  
Ex 13,16  quax senyal en ta mà e quax cose  posada en remembrament entre tos ulls, per 
Lv 16,21  ladonchs ofira lo cabrit viu. 21 E  posada cascuna mà sobre lo cap d’aquell,  
Lv 14,3  3 e axirà lo prevere fora la  posade, e com atroberà la lebrozia que  
Lv 14,43  seran razes e altre crosta hi serà  posade, 44 e com lo sacerdot hi intrerà e  
Lv 14,45  sia gitada fora la casa e de la  posade en lo loch inmunde. 46 »E  
Ex 3,22  d’argent e d’or e vestiduras, e  posar-les-heu sobre vostros fills e  
Ex 12,7  7 E pendran de la sua sanch, e  posar-n’han sobre las portas, en los  
Ex 25,12  entorn 12 e IIII sercles d’or, e  posar-los-has en IIII angles de la  
Ex 25,26 E aparellaràs IIII cercles d’or, e  posar-los-has en los IIII cantons de  
Ex 26,24  [*] las II taulas que deu hom  posar als angles. 25 [*] 26 »E feràs  
Ex 27,5  angles IIII anells de aram, 5 e  posar-los-has sobre la ara de l’  
Ex 28,17  en longuesa com en amplesa, 17 e  posar-hi-has IIII ordes de pedras. En  
Ex 28,27  27 e II altres anells qui s’han a  posar en la un e l’altre costat del  
Ex 29,3  e feràs tot açò de forment. 3 E  posar-ho-has en un panistre, e oferràs 
Ex 29,9  braguer, 9 a Aron e a sos fills, e  posar-los-has mitres, e seran mos  
Ex 29,12  12 E pendràs la sanch del vadell e  posar-l’has sobre las colones de l’  
Ex 29,20  -lo, e pendràs de la sua sanch e  posar-n’has a [*] la orella dreta de  
Ex 29,24 és posat devant nostro Senyor, 24 e  posar-ho-has tot sobre las mans de  
Ex 30,18  aram ab son fonament per levar, e  posar-l’has al tabernacle del testimoni 
Ex 30,36  e tornat en pólvora ben prima,  posar-n’has devant lo tabernacle del  
Ex 33,22  22 e quant passarà la mia glòria,  posar-t’he al forat de la pedra e  
Lv 1,12  e tot ço qui s’acosta al fetge, e  posar-ho-han sobre la lenya en què hom 
Lv 3,11  de dins 11 pendran los sacerdots e  posar-l’han sobre lo foch, e fer-n’  
Lv 6,11  -la fora de las albergades, e  posar-l’ha en loch net [*]. 12 »E lo  
Lv 14,14  que és degollat per la colpa, e  posar-ne-ha en l’estrem de la orella  
Lv 14,26  lo prevere de l’oli del sister e  posar-n’ha sobre la mà cinestra, 27 e  
Ex 29,15  un moltó, e sobre lo cap d’ell  posarà Aron e sos fills las mans. 16 E  
Lv 1,4  a pagar nostro Senyor; 4 e  posarà las mans sobre lo cap del sacrifici 
Lv 4,4  testimoni devant nostro Senyor e  posarà la sua mà sobre lo cap de aquell e  
Lv 6,10 pendrà la cendra que ferà lo foch e  posarà aquella prop de l’altar; 11 e puxs 
Lv 14,20  lo sacrifici de l’holocaust, 20 e  posarà aquell en l’altar [*], e perdonerà 
Ex 25,21  ab què’l cobriràs, 21 en què  posaràs lo testimoni que jo’t daré, 22 e  
Ex 25,30  los sacrificis, de or pur. 30 E  posaràs sobre la taula pans [*] devant mi  
Ex 40,3  lo tabernacle del testimoni. 3 E  posaràs en ell l’archa e lexaràs devant  
Ex 40,4  e lexaràs devant ella lo vel. 4 E  posaràs la taula [*] sobre ella [*]. Lo  
Ex 40,5  devant l’archa del testimoni. E  posaràs la tenda a l’intrant del  
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Ex 8,23  sóm Senyor enmig de la terra; 23 e  posaré depertiment entre lo meu poble e al 
Ex 23,31  crescut e tingues la terra. 31 »E  posaré tos térmans de la Mar Roja entrò a  
Lv 20,3  la terra alepiderà aquell, 3 e jo  posaré la mia faç contre ell e tallaré  
Lv 20,5  e no volran a ell ociure, 5 jo  posaré la mia faç sobre l’home aquell e  
Lv 20,6  stròlechs e fornicarà ab ells, jo  posaré la mia faç contre ella e auciuré  
Lv 26,11 com sobrevindran las novellas. 11 E  posaré lo meu tabernacle enmig de  
Lv 26,17  enamichs serà devorade. 17 E  posaré la mia faç contre vosaltres, e  
Ex 17,12  passants, e prenguéran una pedra e  posaren-la sots ell en què’s sech. Aron 
Ex 33,6  per ço que sàpies què’t faré. 6 E  posaren los fills de Yrrael lurs ornaments 
Ex 39,16  d’or, emperò los anells d’or  posaren en la un e en l’altre costat del  
Ex 39,23 retort, 23 senys d’or fort pur que  posaren entre las magranas en la darrera  
Lv 8,14  per peccat, e Aron e sos fills  posaren las mans sobre lo cap de aquell,  
Lv 8,18 holocaust, e sobre lo cap de aquell  posaren Aron e sos fills lurs mans. 19 E  
Lv 8,22  en consegració dels sacerdots, e  posaren lurs mans sobre lo cap de aquell  
Lv 9,13 cascun membre oferiren en aquell, e  posaren-ho sobre l’altar e cremà-ho  
Lv 9,20 ab lo sèu e la ratella del fetge 20  posaren sobre los pits; e com foren  
Ex 5,8  de las teulas que primer fèyan  posareu sobre ells, e no’ls na aminvareu  
Ex 14,2  mar, quantre Belsafon. Devant ell  posareu las albergades sobre la mar. 3 Car 
Lv 23,39  die VIII serà dissapte, ço és, que  posareu. 40 E vosaltres pendreu lo primer  
Ex 9,16  de la terra, 16 car per ço t’he  posat, que mostre en tu la mia fortalesa e 
Ex 29,23  penistre dels pans alizos qui és  posat devant nostro Senyor, 24 e posar-  
Lv 3,5  demunt la lenya, e lo foch dejús  posat, en oferta o en odor suau al Senyor. 
Lv 6,12  tots dies al matí, e lo holocaust  posat, dessobre farà perfum del sèu dels  
Lv 6,15  ab oli e molt encens, lo qual sia  posat sobre la sèmola, e fassa perfum d’  
Lv 16,16  lo tabernacle del testimoni que és  posat entre aquells enmig de las sorts de  
Ex 26,21  d’argent, e II fundaments seran  posats sots cascuna taula. 22 E al loch  
Ex 26,34  los santuaris seran partits. 34 »E  posats los sants de nostro Senyor sobre l’ 
Ex 5,17  17 E ell respòs: –Vosaltres vos  posau e per ço dieu: “Anem a sacrificar a  
Ex 12,34  e ligaren-la en lurs mantells e  posaven-la sobre lo musclo. 35 E féran  
Lv 3,8  anyell devant nostro Senyor, 8  posen la mà sobre lo cap de lur sacrifici, 
Lv 4,15  a la porta del tabernacle, 15 e  posen los vells d’Irrael las mans sobre  
Lv 24,14  aquells que oÿren dir la flastomia  posen lurs mans sobre lo cap de aquell, e  
Lv 2,1  e scamparà sobre ella oli, e  poserà-hy encens, 2 e portar-ho-ha  
Lv 4,7 vel o la claustre del santuari. 7 E  poserà de aquella matexa sanch en lo corn  
Lv 14,25  l’anyell e de la sanch d’aquell  poserà sobre lo strem de la orella dreta  
Lv 16,8  del tabernacle del testimoni, 8 e  poserà sorts sobre cascun: un a Déu, e l’ 
Lv 16,10  peccat, 10 e l’altre cabrit, viu  poserà devant Déu, e fassa pregàries sobre 
Lv 16,23  en lo tabernacle de testimoni, e  poserà las vestidures que primerament  
Ex 28,43 tabernacle del testimoni o quant se  poseran a l’altar per ço que aministren  
Ex 29,10  del testimoni, e Aron e sos fills  poseran lurs mans sobre lo cap d’ell. 11  
Ex 29,19  lo cap d’ell Aron e sos fills  poseran lurs mans. 20 E sacrificharàs-  
Lv 1,8  foch bestit demunt la lenya, 8 e  poseran dessús los membres especejats, ço  
Ex 21,1  1 »Aquests són los judicis que’ls  poseràs: 2 »Si compres servent hebreu, VI  
Ex 25,37 sobre lo canalobre perquè luèscan e  poseràs aquellas per quantrari. 38 E feràs 
Ex 26,33 seran per los sercles dintre en què  poseràs l’archa del testimoni, en què lo  
Ex 28,23 fort bell, 23 e II anells d’or que  poseràs en la una e l’altre somitat del  
Ex 28,30  nostro Senyor per tostemps. 30 E  poseràs al reonal del judici doctrina de  
Ex 29,6  -ho-has ab lo braguer; 6 e  poseràs la tiara en son cap e la mirra  
Ex 29,17  e los budells e los peus levats  poseràs sobre las carns trenchades e sobre 
Ex 30,6  de satim feràs e’ls deureràs. 6 E  poseràs l’altar quantre lo vel qui és  
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Lv 19,14  al matí. 14 No maleyràs lo sort ni  poseràs devant lo sech cose on se puga fer 
Lv 24,7 Déu la stabliràs. 7 E sobre aquells  poseràs encens molt luent per ço que sia  
Ex 4,21  e totas las maravellas que jo  posí en ta mà fes devant Farahó. E jo  
Ex 15,26  no amanaré sobre tu la langor que  posí en Egipte, car jo sóm Senyor senador  
Lv 14,34  la qual jo deré a vosaltres en  possació, e daré plaga de lebrozia en case 
Lv 25,24  cose tota la regió de la vostre  possació sots condició de remció és  
Lv 25,25  aflegit ton frare e vendrà la sua  possació, lo pus proÿsme d’ell pot rembre 
Lv 25,27  al comprador, e aquell lavor en sa  possació. 28 E si no serà trobat en la mà  
Lv 25,34  pobles d’aquells no’s vènan, car  possació perdurable és. 35 »E si serà  
Lv 25,41  e retornerà a son parentat e a la  possació de sos pares; 42 car ells són mos 
Lv 27,16  16 »E si prometrà camp de la sua  possació [*] serà concegrat al Senyor,  
Lv 27,21  car santifichad serà a Déu, e és  possació concegrada, e pertany de dret als 
Lv 27,24  e l’havia hagut en sort de la sua  possació. 25 »Tota stimació sia segons lo  
Ex 9,4  nostro Senyor maravella entre las  possacions [*] de Egipte, que res no muyra 
Lv 25,13 any jubileu retornerà tothom en las  possacions. 14 E com feràs venda a  
Ex 34,9 iniquitats e los peccats, e que’ns  possaeschas. 10 E respòs nostro Senyor:  
Ex 9,7  neguna de morta de aquellas que  possaÿa Yrrael. E fou agreujat lo cor de  
Ex 32,13 he parlat daré a la vostra sament e  possayreu-la tostemps.” 14 E fou apagat  
Lv 20,24  en oy. 24 Jo parle a vosaltres que  possaÿschau la terra de aquells, la qual  
Lv 25,10  jubileu; l’home tornerà a la sua  posseció, e cascú tornerà a la sua  
Ex 6,8  e a Jacob, e dar-la-us-he a  posseyr, car jo sóm Senyor.” 9 E comptà  
Lv 27,19 part de la stimació de la moneda, e  posseyr-l’ha; 20 e si no’l volrà  
Lv 25,30  dins l’any entrega, lo compredor  posseyrà aquella, e aquells que aprés d’  
Ex 12,22  lo lindar e la una e l’altre  post de la porta, e negú de vosaltres no  
Lv 11,25  ceus e serà no nèdeu entrò al sol  post. 26 »Tot animal que hage ungle mas no 
Ex 12,23  la sanch sobre lo lindar e’n las  posts de ella, passarà la porta e no  
Ex 21,6 ajustar-l’ha a la porta, e a las  posts foredar-li-ha la una orella ab  
Ex 8,26  terra. 26 E dix Moysès: –No’s  pot fer axí; las horrezas dels egipcians  
Ex 16,33  met-hi de la magna aytant com ne  pot pendre una masura, e stojau-ho [*] a 
Ex 31,4  saber per fer tota obre 4 que hom  pot pensar [*], d’or e d’argent e d’  
Lv 7,21  o de bístie o la cose qui ensutzar  pot e menjarà d’aquesta matexa manera las 
Lv 10,9  Senyor a Aron: 9 –Tot vi és qui  pot embriagar; per què no’n beuràs tu ni  
Lv 13,11  viva, 11 per lebrozia molt vella  pot ésser condempnat, [*] en cuyro de sa  
Lv 13,54  hom que sían levades, e si no’n  pot anar, lebrozia és, e tenga aquell per  
Lv 14,8 -se en aygüe, e com serà purificat  pot intrar en la albergada, [*] defora la  
Lv 14,32  és lo sacrifici del lebrós que no  pot haver totas coses en son abundement.  
Lv 25,25 sua possació, lo pus proÿsme d’ell  pot rembre ço que aquell vendrà; 26 e si  
Lv 25,47  qualsevulla de son parentat lo  pot rembre; 48 aprés la venda, qualsevulla 
Lv 25,48 la venda, qualsevulla de sos frares  pot rembre aquell, 49 vullas germà o  
Lv 25,49 cosín germà. E si per ventura no’s  pot rembre, 50 sían comptats los anys del  
Lv 27,11  11 Negun animal inmunde no’s  pot degollar a Déu. E si algú fa vot de  
Lv 27,26 pertanyen al Senyor Déu negú no’ls  pot santifichar ni prometre, sia bou sia  
Lv 27,28  o camp, no’s deu vendre ni’s  pot rembre. E qualque cose serà concegrada 
Ex 2,15  de Median, e asech-se prop un  pou. 16 E lo sacerdot de Median havia VII  
Lv 2,7  e scamparàs demunt oli. 7 »E si la  prasentalla serà de †tenor†, agualment de  
Ex 4,10  serà en sanch. 10 E dix Moysès:  –Prec-te, Senyor, per tant que jo no só  
Ex 4,13  he què parlaràs. 13 E dix Moysès:  –Prec-te, Senyor, que’m dons companya.  
Ex 34,9  trobada gràcia devant tu, Senyor,  prech-te que vages ab nós, car lo poble  
Lv 4,35  altar en encens a nostro Senyor, e  prech per aquell e per son peccat, e lurs  
Lv 5,13  en remembransa del qui ofer, 13 e  prech per ell, e lo romanent sia del  
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Lv 5,16  e liura-ho al sacerdot, lo qual  prech per aquell ofirent lo moltó, e serà  
Lv 6,7 de la masura del peccat. 7 E aquell  prech per ell devant lo Senyor e perdó en  
Lv 12,7 que ho ofira devant lo Senyor Déu e  prech per aquella, e axí serà mundada del  
Lv 14,21  la colpa per a oferir per ço que  prech per ell lo sacerdot, e la desena  
Lv 16,11  com açò serà fet, ofira lo toro e  prech per si e per la sua casa, e degoll  
Lv 16,17  intrerà en lo santuari per ço que  prech per si e per la casa sua [*]. 18 [*] 
Ex 32,12  en gran fortalesa e en fort mà? 12  Prech-te, Senyor, no sia, per ço que no  
Ex 32,31  31 E tornà a nostro Senyor e dix:  –Prech-te, Senyor, per aquest poble que  
Ex 31,5 e d’aram 5 e de marbre e de pedras  precioses e de divercitats de fusts. 6 E  
Ex 39,29  en ellas per obra de pedras  preciozas: «Lo sant de nostro Senyor»; 30  
Lv 9,7  ton peccat, e ofir lo holocaust, e  prega per tu e per lo poble, e com oferràs 
Ex 8,30  30 E pertí’s Moysès de Farahó e  pregà nostro Senyor. 31 E ell féu segons  
Ex 11,8  aquests sirvents vendran a mi, e  pregar-m’han e diran: “Ix defora de  
Ex 30,10  ni oferta ni sacrifici [*]. 10 E  pregarà Aron sobre los corns una vegada en 
Lv 5,10  en holocaust axí con solen fer, e  pregarà per ell lo sacerdot e per lo  
Lv 14,19  18 e sobre lo cap d’aquell. 19 E  pregarà per aquell devant Déu e ferà lo  
Lv 16,6  e quant haurà ofert lo vadell, ell  pregarà per si e per la casa sua. 7 E ferà 
Ex 8,9  Moysès [*]: –Stablex-ma quant, e  pregaré per tu e per tos servents e per  
Ex 8,29  Moysès: –Quant seré pertit de tu,  pregaré per tu nostro Senyor, e las moscas 
Ex 32,30  peccat. Pujaré a nostro Senyor e  pregaré que us perdó. 31 E tornà a nostro  
Lv 16,21  de aquells. E com haurà feta la  pregària sobre lo cap de aquell, enviar- 
Lv 16,10  viu poserà devant Déu, e fassa  pregàries sobre aquell e lex anar aquell  
Ex 10,17  ara perdonau-ma aquesta vegada e  pregau al Senyor Déu vostro que tolga de  
Ex 8,8  Farahó Moysès e Aron e dix-los:  –Pregau a nostro Senyor que tolga las  
Ex 8,28  vostro [*]; mas que no aneu luny.  Pregau per mi. 29 Dix Moysès: –Quant seré  
Ex 9,28  e jo e mon poble peccadors. 28  Pregau a nostro Senyor que céssan los  
Lv 13,21  cabell blanch, e ella no serà pus  pregona del cuyre e serà foscha, enclourà  
Lv 13,25  és tornat cabell blanch e la vizió  pregona més avant d’ell, ço és, del  
Lv 13,34  stiga en son loch ni no serà pus  pregona que la carn romanent, mundarà  
Ex 15,5 abís los han cuberts e avellaren en  pregont com a pedre. 6 La tua mà dreta,  
Lv 13,26  blanchs ni la plaga no serà pus  pregont que lo cuyro ne la carn romanent,  
Lv 13,30  lo sacerdot. 30 E si veu que sia  pregont més avall del cuyro e en ell  
Lv 4,20 aquest vadell com féu del primer; e  preguen per ells los sacerdots, e Déu serà 
Lv 4,26  perfum se fa per passificament, e  preguerà per ell per ço que lo seu peccat  
Lv 4,31 odor de suavetat a nostro Senyor, e  preguerà per aquell lo prevere e serà-li 
Lv 12,8  holocaust e l’altre per peccat, e  preguerà per ella lo sacerdot e axí serà  
Lv 15,15 lo peccat e l’altre en holocaust e  preguerà per aquell devant Déu, e serà  
Lv 15,30  peccat e l’altre en holocaust, e  preguerà lo prevera per ella devant Déu e  
Lv 16,24 oferrà son holocaust e del poble, e  preguerà axí per ci com per lo poble. 25 E 
Lv 26,43 soledat per rahó de aquells, e ells  pregueran per lurs peccats per ço car  
Lv 10,17  la iniquitat de la moltitut e que  pregueu per aquells devant nostro Senyor.  
Lv 16,34  legítim e perdurable, e per ço que  pregueu per los fills d’Irrael e per tots 
Ex 4,4  E dix nostro Senyor: –Sten ta mà e  pren-la per la coha. E [*] pres-la e  
Ex 17,5  a Moysès: –Vé devant lo poble e  pren ab tu los fills de Yrrael, e la verga 
Ex 21,10  la costuma d’ells; 10 e si’n  pren altre, ferà las nossas a la massipa e 
Ex 30,23  nostro Senyor a Moysès 23 e dix:  –Pren odors de la mirra primera e triada D 
Lv 8,2  nostro Senyor a Moysès dient: 2  –Pren Aron ab sos fills e ab lurs  
Lv 9,2  nats d’Irrael, e dix a Aron: 2  –Pren I vadell fill de bou per peccat e I  
Ex 12,21  de Yrrael e dix-los: –Anau e  preneu una bístia per vostras companyes, e 
Ex 12,32 Yrrael, e anau-vos-en [*]; 32 e  preneu vostras ovellas e vostro bestiar, e 
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Lv 10,4  d’Aron, e dix a ells: –Anau e  preneu vostres frares devant del santuari, 
Ex 9,8  dix nostro Senyor a Moysès e Aron:  –Preneu las mans plenas de cendra del  
Ex 32,2  de Egipte. 2 E dix-los Aron:  –Preneu los anells e los orellals d’or de 
Lv 9,3  3 E diràs als fills d’Irrael:  “Preneu I cabrit per peccat e I vadell e I 
Lv 10,12 Ytamar [*], los quals éran romazos:  –Preneu lo sacrifici que romàs de la  
Ex 22,2  casa de nits e hy és trobat, e  prenga nafre e mort, lo feridor no haurà  
Lv 2,2  de Aron, sacerdot, e la un d’ells  prenga lo puny ple de cèmola e oli e molt  
Lv 2,9  9 E com aquell oferrà aquella,  prenga lo mamorial del sacrifici e ofira  
Lv 4,16  nostro Senyor, 16 lo prevere untat  prenga de la sanch de aquell e port-la  
Lv 4,19  del tabernacle del testimoni. 19 E  prenga tot lo sèu e face’n perfum sobre  
Lv 4,30  en lo loch de l’holocaust. 30 E  prenga lo sacerdot de la sanch en lo ceu  
Lv 4,34  los holocausts del sacrifici. 34 E  prenga lo sacerdot de la sanch en lo ceu  
Lv 4,35  git al fonament de aquell. 35 E  prenga lo sèu e fassa d’ell axí com se  
Lv 5,12  aquella al sacerdot, lo qual ne  prenga I plen puyn e crem-la sobre l’  
Lv 12,8 haurà poder que puga oferir anyell,  prenga II tortres o II polls de colom, la  
Lv 13,4  la color dels pèls no serà mudade,  prenga lo sacerdot aquell e tengue’l  
Lv 14,10  vestidures. 10 »E en lo die vuytè  prenga II anyells nèdeus e una ovella de I 
Lv 14,49  49 »E’n la purificació de aquella  prenga II perdals e fust de cedre e grana  
Lv 16,12  la sua casa, e degoll aquell. 12 E  prenga l’encencer e umple’l de las  
Lv 16,14 testament per ço que no muyre. 14 E  prenga de la sanch del toro e bany son dit 
Lv 21,13  sobre ell. Jo sóm lo Senyor. 13 »E  prenga muller verja, 14 e la vídua e la  
Lv 21,14 la rebujada e la vil e la putana no  prenga, mas la poncella de son poble. 15  
Lv 6,15 lo Senyor Déu e devant l’altar: 15  »Prenga lo sacerdot I puyn de sèmola  
Lv 22,25  que sia corrompuda o no nèdea no  prengau aquella. 26 E parlà nostro Senyor  
Lv 21,7 per amor d’assò seran sants. 7 »No  prenguen per muller fembra vil ni  
Ex 9,10  en tota la terra de Egipte. 10 E  prenguéran cendra del foch e scamparen-  
Ex 14,27  de Egipte fugiren, las aygües los  prenguéran e nostro Senyor enclòs-los  
Ex 17,12  Moysès éran faxugues e passants, e  prenguéran una pedra e posaren-la sots  
Lv 10,1 X 1 E Nadab e Abiüd, fills de Aron,  prenguéran encencers e matéran-hi foch e 
Ex 32,24  ’ls: “Qual de vosaltres ha or?” E  prengueren-na e donaren-me’n, e jo  
Lv 10,5  5 E mantinent ells intraren e  prengueren-los axí com gèyan, vestits ab 
Ex 34,16  e menigs de lurs sacrificis, 16 ni  prengues mullers de lurs fillas a tos  
Lv 18,17  fillas ni dels fills de aquella no  prengues per ço que revelas la lur  
Lv 18,18  18 »La sor de ta muller no hu  prengues en vergonya, ni no revelas la sua 
Lv 25,36  o palegrí e viurà ab tu, 36 no  prengues usura d’ell tu, ni més que no li 
Ex 22,26  ni l’opembràs ab usures. 26 »E si  prens panyora de ton proÿsme son vestir,  
Ex 21,22 sa barallaran e negun ferirà fembra  prenyada e que avortescha e s’afoll, e  
Lv 19,23  arbres portant fruyts, levareu lo  prepuci Iª scorsa– d’aquells poms que  
Ex 2,1 isqué un baró de la casa de Leví, e  pres muller de son linatge, 2 qui consabé  
Ex 2,3  3 e com no hu pogués celar pus,  pres una sistella de jonchs engrutada de  
Ex 2,9 ’m, e jo dar-t’he ton loguer. E  pres-lo la fembre e nodrí l’infant; e  
Ex 2,10  Moysès, car dix: «D’aygüe l’he  pres.» Capítol terç 11 E en aquells dies,  
Ex 2,21  jurà Moysès que staria ab ell. E  pres Sephorà, filla del sacerdot, per  
Ex 4,4  mà e pren-la per la coha. E [*]  pres-la e tornà bastó. 5 E dix-li:  
Ex 4,20 morts qui volían la tua ànima. 20 E  pres Moysès sa muller e sos fills, e posà  
Ex 4,25  Senyor e volia’l auciure. 25 E  pres Sephorà una pedra aguda e sirconcís  
Ex 6,20  de Leví per lurs companyes. 20 E  pres muller Ameran Josabet, sa cozina, qui 
Ex 6,23  Mizael e Clicipian e Cecrí. 23 E  pres Aron muller Elizàbech filla de  
Ex 6,25  25 E Aletzar, fill de Aron,  pres muller de las fillas de Phutiel, qui  
Ex 14,6  Yrrael que no’ns servís? 6 E  pres la sua carreta e tot lo seu poble ab  
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Ex 18,2  havia tret Yrrael de Egipte, 2  pres Sephorà muller de Moysès, que havia  
Ex 22,10  en guarda, e serà mort o afeblit o  pres dels enamichs e negú no ho veu, 11  
Ex 24,6  ço és, XII vadells. 6 E Moysès  pres †las ventrades† de la part de la  
Ex 24,7 l’altre scampà sobre l’altar. 7 E  pres la carta de la covinensa e legí-la  
Ex 24,8  e serem obedients a ell. 8 E  pres la sanch e scampà-la sobre lo poble 
Ex 32,20  trencà-las al peu del munt. 20 E  pres lo vadell e cremà’l e tornà’l en  
Lv 8,6  Senyor manà fer. 6 E mantinent  pres Aron e sos fills e levà a ells ab  
Lv 8,15  de aquell, 15 e degollà aquell. E  pres la sanch Moysès e banyà-hi son dit  
Lv 8,16  lo fetge e sobre los ronyons [*]  pres Moysès e perfumà la ara. 17 E lo cors 
Lv 8,23  23 E com l’hach degollat Moysès,  pres de la sanch de aquell e tochà la  
Lv 8,24 peus. 24 E oferí atrecí [*] Aron: e  pres de la sanch de l’ariet qui havia  
Lv 8,25 e los ronyons abdosos e los lombles  pres, e la cama dreta. 26 E pres de la  
Lv 8,26 lombles pres, e la cama dreta. 26 E  pres de la cistella del pa alís qui era  
Lv 8,28  alsat devant Déu, 28 ell ho  pres de las mans de aquells e perfumà  
Lv 8,29  de sacrifici a nostro Senyor. 29 E  pres lo pits, e alsà aquell devant Déu, de 
Lv 8,30  manat a ell lo Senyor Déu. 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  
Ex 29,21  l’altar entorn. 21 E quant hauràs  presa de la sanch qui és sobre l’altar e  
Lv 21,9  9 »E si filla de sacerdot serà  presa en adulteri e desonrerà a son pare,  
Lv 22,8  aquell és. 8 Cose morta per si ni  presa per altre bístie no menjareu, per ço 
Ex 22,15 que ho reta. 15 E si lo senyor serà  present, no ho restituyrà, majorment si hu 
Lv 5,13  e lo romanent sia del prevera per  presentalla. 14 E parlà nostro Senyor Déu  
Lv 9,17 ho per son dret. 17 E sacrifichà la  presentalla e omplí sa palma d’ella e féu 
Lv 14,31  e altre en holocaust, ab la sua  presentalla. 32 »Açò és lo sacrifici del  
Lv 23,12  devant Déu I moltó de I any en  presentalla a nostro Senyor. 13 E oferreu  
Lv 17,5  del testimoni; e degollen aquellas  presentalles pacificables al Senyor, 6 e  
Lv 17,7 E d’equí avant no degollen negunes  presentalles de totas las coses a las  
Lv 23,37  ofertas al Senyor, e holocausts e  presentalles cascun die, 38 salvant lo  
Lv 9,9  ceu peccat, 9 la sanch del qual li  presentaren sos fills, en la qual ell  
Lv 6,14  és la ley del sacrifici e dels  presents que deven ofarir los fills de  
Lv 8,34  consegració, 34 axí com en aquests  presents fets és, per ço que cumplau  
Ex 32,4 orellals a Aron. 4 E quant los hach  presos, formà-ho a obre de fondre e féu  
Ex 12,36  devant los egipcians que los ho  prestaren, e despullaren los egipcians. 37 
Ex 22,14  a son proÿsme de aquestas coses a  préstich e serà enfeblit o mort que lo  
Ex 22,25  pobills. 25 »E si dónes diners o  préstich al meu poble pobre qui stà ab tu, 
Ex 13,13  de l’home de tos fills rembràs ab  preu. 14 E quant ta demanarà ton fill,  
Ex 21,10  e no li negarà sos vestits ni lo  preu de castadat. 11 Si aquestas III coses 
Ex 21,30 tembé; 30 e si hom lo volia dar per  preu, ell darà per scapar sa vida ço que  
Ex 21,34  de la sija o sisterna retrà lo  preu de las bísties, e ço qui hy morrà  
Ex 21,35  lo bou viu e pertir-s’han lo  preu en si e lo cos del mort. 36 E si  
Ex 30,12  segons lo nombre doneran cascú lo  preu per lurs ànimas a nostro Senyor Déu,  
Ex 30,14 al nombre de XX anys del poble derà  preu. 15 Lo rich no ajustarà a la meytat  
Ex 34,20  rembràs ab ovella, e si no deràs  preu per ell, serà ocís. Lo primer fill de 
Lv 19,20  que sia noble emperò no remuda per  preu, ne no li serà donada libertat, e  
Lv 25,16  del jubileu, d’aytant crexerà lo  preu, e d’aytant com menys de temps  
Lv 25,26  proÿsme e porà trobar aquell matex  preu a rembre-la, 27 compteran lo fruyt  
Lv 25,28  mà de aquell perquè puga retre lo  preu, haja lo comprador açò que compre  
Lv 25,52 l’any jubileu, e sia-li retut lo  preu aytant com haurà servit; 53 emperò si 
Lv 27,2 e obliguerà la sua ànima, donerà lo  preu ceu sots stimació: 3 Si serà mascle  
Lv 27,12  bo o àvol, e que axí stablescha lo  preu, e ço que ell dirà, que axí sia. 13 E 
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Lv 27,14  si és bona o mala, e segons lo  preu que per aquell serà ordonat serà  
Lv 27,16  masura de la sament serà stimat lo  preu: si ferà sembrade de XXX muigs d’  
Lv 27,18  en l’any jubileu, e aminverà del  preu. 19 E si aquell volrà rembre lo camp  
Lv 27,23  entrò al jubileu, e donerà lo  preu aquell que l’havia promès al Senyor, 
Lv 27,27  e anedescha la quinta part del  preu. E si no’l vol rembre, vene’l a  
Lv 27,31  anedescha la quinta part del  preu en aquellas dècimes. 32 Bous e  
Lv 2,2  e oli e molt encens, e face’n lo  prevera perfum sobre la ara per  
Lv 4,3 fassen ferà qualsevolrà: 3 »E si lo  prevera qui és untat peccarà faent peccar  
Lv 5,13  per ell, e lo romanent sia del  prevera per presentalla. 14 E parlà nostro 
Lv 13,7  car nèdeu és. 7 »E si aprés que’l  prevera l’haurà vist [*] la lebrozia  
Lv 14,24  [*] devant Déu. 24 E pendrà lo  prevera [*] del sacrifici per la colpa e  
Lv 14,36  que en la casa és, e puxs entre lo  prevera en la casa per ço que conega la  
Lv 15,30  altre en holocaust, e preguerà lo  prevera per ella devant Déu e per la  
Lv 27,18  e si aprés lo jubileu, tornerà lo  prevera la moneda segons los romanents  
Lv 2,16  de la una pertida ferà perfum lo  prevere per remembransa de la oferta, axí  
Lv 4,16  devant nostro Senyor, 16 lo  prevere untat prenga de la sanch de aquell 
Lv 4,31  Senyor, e preguerà per aquell lo  prevere e serà-li perdonat. 32 »E si de  
Lv 7,6  6 Tots los mascles de linatge de  prevere en lo loch sant menjaran aquestas  
Lv 7,35  Moysès ordonà a ells en ofici de  prevere, 36 que manà a ells lo Senyor  
Lv 13,7  e serà vist labrós, sia tornat al  prevere 8 e condempnar-l’ha per  
Lv 13,12  e açò serà a vista dels ulls del  prevere, 13 e veurà lo prevere que la  
Lv 13,13  ulls del prevere, 13 e veurà lo  prevere que la lebrozia li cobre tota la  
Lv 13,21 nada en la úlsara. 21 E si veurà lo  prevere que no haurà en ella cabell  
Lv 13,21  e serà foscha, enclourà ell lo  prevere per VII dies; 22 e si entretant  
Lv 13,26  de lebrozia sotsscura; per què lo  prevere tingue aquell tanchat per VII dies 
Lv 14,2 hom lo deurà mundar: »Serà aduyt al  prevere, 3 e axirà lo prevere fora la  
Lv 14,3  aduyt al prevere, 3 e axirà lo  prevere fora la posade, e com atroberà la  
Lv 14,14 sant dels sants és. 14 »E pendrà lo  prevere de la sanch del sacrifici que és  
Lv 14,20  [*], e perdonerà sobre aquell lo  prevere, e serà perdonat e mundat. 21 »E  
Lv 14,26  mà e del peu dret. 26 E pendrà lo  prevere de l’oli del sister e posar-n’ 
Lv 14,35  de casa e fer-ho-ha a saber al  prevere e dirà: “Enquax plaga de lebrozia  
Lv 14,36 mi que sia en la mia casa.” 36 E lo  prevere manarà a ell que deneig totas las  
Lv 14,38  vizió dejús la paret, 38 axirà lo  prevere de la casa e tancharà la porta per 
Lv 14,39  39 e en lo setè die tornerà lo  prevere en la casa, e si veurà la plaga de 
Lv 14,48  la sua vestidura. 48 »E com lo  prevere intrerà en la casa e veurà la  
Lv 23,11 Déu. E en altre die del dissapte lo  prevere alcerà la garba e santificharà  
Lv 22,10  santifichades, car viande és dels  preveres; [*] ni lo logater no menjarà de  
Lv 2,11  de nostro Senyor. 11 »Totas las  prezentallas que seran ofertas a nostro  
Ex 19,4  ales de las àguilas i us he a mi  prezos. 5 Si oÿu la mia veu e guardau la  
Ex 30,36 tot mesclat e tornat en pólvora ben  prima, posar-n’has devant lo tabernacle 
Ex 1,Tit  és apellat Èxodus. 1,Tit Capítol  primer 1 Aquests són los noms dels fills  
Ex 4,8 -li: –Si no crèuhan la paraula del  primer senyal, creuran la paraula de l’  
Ex 4,22  [*]: “Açò diu Déu: Lo meu fill  primer Yrrael és. 23 Jo lex a mon fill que 
Ex 4,23  lexar anar; jo alciuré ton fill  primer.” 24 E com ell fos en la carrera  
Ex 5,8  8 A manera de las teulas que  primer fèyan posareu sobre ells, e no’ls  
Ex 5,16  e no podem fer tantas teulas com  primer. Vet que nosaltres servents teus  
Ex 11,5  fills en terra de Egipte, del  primer fill de Farahó qui seu en la sua  
Ex 11,5  qui seu en la sua cadira, tro al  primer fill de la sua sirventa qui és en  
Ex 12,15  »VII dies menjareu lo pa alís; al  primer die no haurà levat en vostres  
Ex 12,15 aquella ànima parirà de Yrrael, del  primer die tro al setè. 16 Lo primer die  
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Ex 12,16  del primer die tro al setè. 16 Lo  primer die serà sant e honrat de gran  
Ex 12,18  per costum perdurable. 18 Lo  primer mes, al XIIIIèn die del mes, al  
Ex 12,29  de Egipte ferí nostro Senyor, del  primer fill de Farahó qui seya en la sua  
Ex 12,29  qui seya en la sua cadira, fins al  primer fill de la cativa qui era en lo  
Ex 12,32  a nostro Senyor, axí com dèyau de  primer, e anau-vos-na e beneÿu-ma,  
Ex 13,12  a nostro Senyor i ço que serà  primer en tas bísties. Tot açò que hauràs  
Ex 13,13  sagreràs a nostro Senyor. 13 Lo  primer fill de l’aze rembràs per ovella,  
Ex 13,13  ’l rembs, auciuràs-lo tot; e lo  primer fill de l’home de tos fills  
Ex 13,15  lexar, ocís nostro Senyor son fill  primer en terra de Egipte, del fill primer 
Ex 13,15 primer en terra de Egipte, del fill  primer de l’hom tro al primer fill de las 
Ex 13,15  del fill primer de l’hom tro al  primer fill de las bísties, e per ço  
Ex 14,27  la mà quantre la mar, tornà al  primer loch, e mentre los de Egipte  
Ex 22,29  los delmes de tas promíssias. Lo  primer nat de tos fills ma deràs, 30 e de  
Ex 34,20 bous com de ovellas meu serà. 20 Lo  primer fill de l’aze rembràs ab ovella, e 
Ex 34,20  deràs preu per ell, serà ocís. Lo  primer fill de tos rembràs, e no aparràs  
Ex 40,2  Senyor a Moysès e dix: 2 –En lo  primer mes, al primer die del mes,  
Ex 40,2  e dix: 2 –En lo primer mes, al  primer die del mes, endressaràs lo  
Ex 40,15  havia manat nostro Senyor. 15 Al  primer mes, al segon any, al primer die  
Ex 40,15  15 Al primer mes, al segon any, al  primer die del mes, fou endressat lo  
Lv 1,Tit  és apellat Levítich. 1,Tit Capítol  primer 1 E nostro Senyor apellà Moysès e  
Lv 4,20  axí d’aquest vadell com féu del  primer; e preguen per ells los sacerdots,  
Lv 4,21 albergades e créman-lo axí com lo  primer vadell, car per gran moltitut de  
Lv 5,8  al sacerdot, lo qual ofira [*]  primer per lo peccat, e plom-li lo cap  
Lv 9,15  ’l e sacrifichà’l axí com lo  primer. 16 E sacrificà lo holocaust e féu  
Lv 23,5  colre en lur temps: 5 »En lo mes  primer, lo XIIIIèn die del mes en lo  
Lv 23,7  pa alís per VII dies. 7 E lo die  primer serà apellat per vosaltres sant;  
Lv 23,24  d’Irrael: »En lo VIIèn mes, en lo  primer die del mes, serà a vosaltres lo  
Lv 23,35  dies a nostro Senyor. 35 »Lo die  primer serà apellat festivitat e santedat, 
Lv 23,39  nostro Senyor per VII dies. Lo die  primer e lo die VIII serà dissapte, ço és, 
Lv 23,40  posareu. 40 E vosaltres pendreu lo  primer die fruyts de arbres molt bells, e  
Lv 26,45 remembrar-m’he del meu fermament  primer, com aduguí a ells de terra de  
Lv 27,24  24 e en lo jubileu tornerà al  primer senyor que l’havia venut e l’  
Ex 23,16  »E la festa del mes de la tua obra  primera que salveràs al camp. »E la festa  
Ex 23,16  que salveràs al camp. »E la festa  primera a la axida de l’any, quant hauràs 
Ex 28,17  -has IIII ordes de pedras. En la  primera orde haurà pedres qui han nom  
Ex 30,23  23 e dix: –Pren odors de la mirra  primera e triada D cicles, de canyella la  
Ex 39,10  en ell IIII órdens de gemes. En la  primera orde havia sardis e stopaci e  
Lv 23,10  e segareu vostra segade, adureu la  primera garba de vostra segade al sacerdot 
Ex 5,7  al poble a fer las teulas axí com  primerament, mas vagen-hi ells e cúllan  
Ex 5,14  de las teulas vuy e ayir axí com  primerament? 15 E vinguéran los majors  
Ex 12,2  dels mesos de l’any, e serà  primerament en los mesos de l’any. 3  
Ex 12,48  e fer la Pascha de nostro Senyor,  primerament serà circuncís lo mascle,  
Lv 8,21  e lo sèu mès en lo foch, 21 levats  primerament los budells e los peus, e lo  
Lv 9,14  e cremà-ho ab foch, 14 levats  primerament los budells e los peus ab  
Lv 16,23  e poserà las vestidures que  primerament portava com intrà en lo  
Ex 34,1  taulas de pedre a semblansa de las  primeras, e scriuré sobre ellas las  
Ex 34,4  II taulas de pedra talas com las  primeras, e levà’s de nit e pujà al munt  
Lv 13,57  [*]; 57 e [*] veurà hom que en las  primeras taques aparrà la lebrozia, sia  
Ex 6,14  Los fills de Rubèn qui foren los  primers fills de Yrrael foren: Enoch e  
Ex 11,5  en Egipte 5 e morran tots los  primers fills en terra de Egipte, del  
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Ex 11,5  qui és en la mola, e tots los  primers fills del bestiar. 6 E serà gran  
Ex 12,12  de Egipte [*], e feriré tots los  primers fills en terra de Egipte, de l’  
Ex 12,29 e Aron. 29 E a la mija nit tots los  primers fills en terra de Egipte ferí  
Ex 12,29  qui era en lo càrcer, e tots los  primers fills de las bísties. 30 E levà’s 
Ex 13,2  e dix: 2 –Santifique’m tots los  primers fills que han uberta la vulva en  
Ex 14,19  una culumpna de nuu, e lexà los  primers e 20 stech entre las albergades de 
Ex 29,28 perdurable als fills de Yrrael, car  primers són e comensament de lurs  
Lv 27,26 pesat lo cicle a XX malles. 26 »Los  primers nats que pertanyen al Senyor Déu  
Ex 4,9  senyals ni no ouen la tua paraula,  prin de la aygüe del flum e scampa-la  
Ex 4,17  e tu seràs ço que a Déu tany. 17 E  prin aquesta verga en ta mà en què deus  
Ex 2,9 9 A la qual dix la filla de Farahó:  –Prin aquest infant e nodrex-lo’m, e jo 
Ex 7,9  “Mostrau senyal”, diràs a Aron:  “Prin ta verga e gita-la devant Farahó”, 
Ex 7,19  Senyor a Moysès: –Digues Aron:  “Prin ta verga e stin ta mà sobre las  
Ex 16,33 de Egipte.” 33 E dix Moysès a Aron:  –Prin un vaxell e met-hi de la magna  
Ex 29,1  quant sían sagrats en sacerdots:  »Prin un vadell del bestiar, e dos moltons 
Ex 30,34  34 E dix nostro Senyor a Moysès:  –Prin bonas odors de stacte e de unicle e  
Ex 2,14 14 E ell respòs: –Qui t’ha stablit  príncep ni jutge en nós? ¿Vòs-ma tu  
Lv 4,22  de peccats és. 22 »E si peccarà  príncep quantre un home de ço que nostro  
Lv 21,4  no és acostada a marit; 4 mas en  príncep de son poble no serà ensutzat. 5  
Ex 6,14  de Egipte [*]. 14 Aquests són los  prínceps de las casas de lurs companyes.  
Ex 6,25  qui li parí Finiès. Aquests són  prínceps de las companyes de Leví per lurs 
Ex 15,4  la sua host gità en la mar, e los  prínceps són triats e són-se aginollats 
Ex 16,22 masures per cascun home. E tots los  prínceps vinguérana Moysès e diguéran:  
Ex 18,25  nobles de tot Yrrael, e stablí’ls  prínceps del poble, los uns de XXX, e los  
Ex 22,28  28 »No diràs mal de Déu ni dels  prínceps, ni no maleyràs ton poble. 29 »No 
Ex 34,31  prop. 31 E apellà Aron e tots los  prínceps del poble, e ells anaren-hi, e  
Ex 35,27  de grat ho donaven. 27 E los  prínceps oferían pedras uniquines e gemes  
Lv 17,10 o qualsevulla de la casa d’Irrael,  privat o strany qui palegrineig entre  
Ex 12,19 Yrrael, axí de los stranys com dels  privats naturals de la terra. 20 Res de  
Ex 15,20  enmig de la mar. 20 E aprés Maria  profatitzà, sor de Moysès, ab l’alduf en  
Ex 7,1  de Farahó; Aron ton frare serà ton  profeta. 2 Tu li parlaràs tot ço que jo’t 
Ex 40,13 ço que’m servèschan e la lur unció  profit en lur sacerdoci perdurable. 14 E  
Lv 1,4  cap del sacrifici e serà plasent e  profitarà al denejant seu. 5 E si  
Ex 12,25  Senyor vos donarà, axí com ha  promès, guardareu aquests †clams†. 26 E  
Lv 27,19 volrà rembre lo camp aquell que ell  promès, anedescha la quinta part de la  
Lv 27,23  donerà lo preu aquell que l’havia  promès al Senyor, 24 e en lo jubileu  
Ex 8,12 cridà Moysès a nostro Senyor per la  promesa de las granotas que havia feta a  
Ex 34,27  paraulas per las quals jo he  promesa ma ajuda a tu e a Yrrael. 28 E  
Lv 27,16  e haurà aquella casa. 16 »E si  prometrà camp de la sua possació [*] serà  
Lv 27,26  Déu negú no’ls pot santifichar ni  prometre, sia bou sia ovella, car de  
Lv 25,5  no sechs, ne los reÿms de las tuas  promícias no cullas quax a manera de  
Lv 23,17  formentada, las quals coureu en  promícies del Senyor. 18 E oferreu ab los  
Lv 23,20  lo sacerdot ab los pans de las  promícies devant Déu, seran en ús d’  
Ex 22,29  tas ofertas, los delmes de tas  promíssias. Lo primer nat de tos fills ma  
Ex 23,19  la tua festa tro al matí. 19 E las  promíssias dels blats de la tua casa  
Ex 25,2  fills d’Irrael que’m donen las  promíssias, e pendreu-las de tot hom qui 
Ex 34,22  de las Setmanas ma feràs en las  promíssias de la tua messa de forment, e  
Ex 34,26  de la festa de Pascha. 26 »Las  promíssias dels blats de la terra oferràs  
Ex 35,5 manà nostro Senyor: 5 “†Pertir† las  promíssias a nostro Senyor. Tot home las  
Ex 35,21  Moysès, 21 e oferí fort humilment  promíssias a nostro Senyor a fer la obra  
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Lv 2,12  a nostro Senyor. 12 Las  promíssias solament de aquellas ofertas  
Lv 2,14  a forment, e axí oferràs las tuas  promíssias a nostro Senyor. 15 E scamparàs 
Lv 7,14  14 dels quals oferrà I per  promíssias a nostro Senyor, e serà dels  
Lv 23,10  segade al sacerdot per vostres  promíssias. 11 E alcerà lo sacerdot la  
Lv 23,15  en lo qual oferiu la garba de las  promíssias VII setmanes plenas 16 entrò a  
Lv 23,17  habitacions: [*] pans de las  promíssias, II desenes de cèmola  
Lv 25,11  los camps, ne no cullau las  promíssias de la venema, 12 de la  
Lv 2,14  manera oferràs dons de las tuas  promíssies de tos fruyts a nostro Senyor,  
Lv 7,32  del sacrifici pacificable serà en  promíssies dels sacerdots 33 que ofíran la 
Lv 13,37  hom conèxer que és sanat e porà  pronunciar que l’home és nèdeu. 38 »Hom o 
Ex 2,15  en terra de Median, e asech-se  prop un pou. 16 E lo sacerdot de Median  
Ex 12,4  anyell, pendran son veý qui li stà  prop, ab tants que hy púgan bastar a  
Ex 12,37  Irrael de Ramasè en Socot, e éran  prop de VIM hòmens a peu, menys de fembras 
Ex 13,17  de la terra dels filisteus qui és  prop, car cuydave’s que per ventura lo  
Ex 13,18  per la via del dessert qui és  prop la Mar Roja. E los fills d’Irrael  
Ex 14,9  los de Egipte, trobaren-los  prop de la mar; e tota la cavallaria e los 
Ex 14,10  Belsafon. 10 E quant los fou  prop Farahó e los fills d’Irrael víran  
Ex 15,27  e anaren a Helim e albergaren  prop las aygües. 16,Tit  1 [*] e vench la  
Ex 18,5  al desert, a on era albergat  prop lo munt de Déu, 6 e menà a Moysès e  
Ex 29,11  -l’has devant nostro Senyor,  prop la porta del tabernacle del  
Ex 34,30 cornuda, teméran de acostar-s’hi  prop. 31 E apellà Aron e tots los prínceps 
Lv 1,16  16 e la gorga e las plomas gitarà  prop l’altar, ves orient, en aquell loch  
Lv 3,15  ab lo fetge, qui és sobre aquells  prop de la ylada, e tot lo grex de dins,  
Lv 4,9  9 dels II lombles e la tela [*]  prop de la ylada, e del fetge, e totas  
Lv 4,18  e lo romanent de la sanch git  prop lo fonament de l’altar dels  
Lv 6,10  que ferà lo foch e posarà aquella  prop de l’altar; 11 e puxs despullarà’s  
Lv 10,12  Senyor e menjau aquell sens levat  prop de l’altar, car sant dels sants és.  
Lv 25,29  29 »E qui vendrà casa que sia  prop lo mur, haurà lecència de rembre-la 
Lv 16,14  ne VII vegades devant Déu devés lo  propiciatori a orient. 15 »E com haurà  
Lv 21,2  vizitar, 2 sinó en los cosins e en  propis, ço és, sobre pare e mare e fill e  
Lv 21,8 Senyor Déu ceu 8 e ofer los pans de  proposició. Siau, donchs, sants, car jo  
Ex 25,31  pedres patitas e liris, d’ell  prosseynt. 32 VI canons axiran dels  
Ex 25,35  per III lochs, qui ensemps VI són,  prosseynt de la una brancha. 36 E las  
Ex 20,20  tembre; Déu vench per ço que us  provàs e que la temor sua fos en vosaltres 
Ex 21,16  qui furtarà home e’l vendrà a son  proÿsma [*], sia mort. 17 E qui flastomarà 
Ex 2,13  un qui feya tort per què feria son  proÿsme. 14 E ell respòs: –Qui t’ha  
Ex 20,16  16 »No parlaràs quantre ton  proÿsme res qui sia falç testimoni. 17 »No 
Ex 20,17  17 »No cobejaràs la case de ton  proÿsme [*], ni lo servent ni la serventa  
Ex 21,14  14 E si algú sientment auciurà son  proÿsme per aguayt, de mon altar lo  
Ex 22,8  que no stès sa mà en cose de son  proÿsme, 9 en engan en bou ni en aze [*]  
Ex 22,9  al doble ho smaneran a lur  proÿsme. 10 »E si algú comana a son  
Ex 22,10 proÿsme. 10 »E si algú comana a son  proÿsme bou o aze o ovella o altre bestiar 
Ex 22,11 que no serà en sa mà la cose de son  proÿsme, e rebrà lo senyor lo segrament e  
Ex 22,14  ho smenarà. 14 »Qui demanarà a son  proÿsme de aquestas coses a préstich e  
Ex 22,26  26 »E si prens panyora de ton  proÿsme son vestir, ans que lo sol se  
Ex 32,27  cascú son frare e son amich e son  proÿsme.” 28 E féran los fills de Leví  
Lv 6,2 peccarà e encontra Déu negarà a son  proÿsme alguna comanda que li serà feta en 
Lv 18,6  hom no s’acost a la sanch de son  proÿsme per ço que descobre la sua legesa. 
Lv 18,20  no fornicharàs ab la muller de ton  proÿsme, per ço que la tua sament no sia  
Lv 19,11  No mentiràs a negú. No engans ton  proÿsme, 12 ne perjureràs en lo meu nom ni 
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Lv 19,13  13 »No feràs calúmpnia a ton  proÿsme ni no opremes a ell per fortse. No 
Lv 19,15  del poderós: justament jutge ton  proÿsme. 16 E no sias malmesclador en ton  
Lv 19,16  sanch de ton companyó e de ton  proÿsme, car jo sóm Senyor. 17 »No hauràs  
Lv 20,10  per adulteri o ab la muller de son  proÿsme, muyre per mort lo fornichador e  
Lv 25,25  e vendrà la sua possació, lo pus  proÿsme d’ell pot rembre ço que aquell  
Lv 25,26 que aquell vendrà; 26 e si no havia  proÿsme e porà trobar aquell matex preu a  
Lv 19,17  en ton cor, ans lo castigueràs  publichament per ço que no hages sobre ell 
Ex 5,21  vós, ço que vosaltres haveu fet  pudir la olor e la pudor nostra devant  
Ex 7,18 són en lo flum morran, e las aygües  pudiran, e seran turmentats tots los de  
Ex 5,21  haveu fet pudir la olor e la  pudor nostra devant Farahó e sos servents; 
Ex 25,27  forrellats en ells per ço que hom  puga aportar la taula. 28 E aquells  
Lv 12,8 e fembre. 8 E si no haurà poder que  puga oferir anyell, prenga II tortres o II 
Lv 14,57  colors de aquellas 57 ab què’s  puga conèxer qui és munde o inmunde.  
Lv 19,14  poseràs devant lo sech cose on se  puga fer mal, mas tembràs lo Senyor ton  
Lv 22,29  acostament de gràcia, per ço que  puga ésser plasent, 30 aquell matex die  
Lv 25,28  trobat en la mà de aquell perquè  puga retre lo preu, haja lo comprador açò  
Lv 25,36  Tem lo Senyor Déu teu per ço que  puga viura ton frare ab tu. 37 No deràs la 
Ex 12,4  qui li stà prop, ab tants que hy  púgan bastar a menjar l’anyell. 5 E serà  
Lv 27,8  que aquell veurà lur poder que  púgan donar, aytant doneran. 9 »E  
Lv 25,18  juýs e compliu aquells, per ço que  pugau habitar en la terra sens neguna  
Ex 19,13  a cridar en lo corn, adonchs  pugen al munt. 14 E devallà Moysès del  
Ex 19,24 als pobles no passen los térmans ni  pugen a nostro Senyor, per ço que per  
Ex 8,3 teus térmans ab granotas, 3 [*] qui  pugeran e intraran en ta casa, [*] e al  
Ex 10,12  de Egipte, e vindran lagostas, e  pugeran sobre ella e deguastaran tota  
Ex 20,26  sobre ell serà enorreat. 26 »No  pugeràs per graus al meu altar, per ço que 
Ex 34,24  la tua terra, e mentre que tu  pugeràs devant lo Senyor Déu teu [*]. 25  
Ex 19,12  entorn e diràs: “Guardau-vos no  pugeu al munt ne toqueu las pertidas de  
Lv 27,9  fet vot al Senyor de bístie que  pugue éser sacrifichade, lo vot serà sant  
Ex 15,16  del teu bras. Sían fets que no’s  puguen moura com pedra, tro que aquest teu 
Ex 26,4  perquè las unas e las altres se  puguen ajustar o acostar. 5 L bagues haurà 
Ex 26,5 vinguen de la una a l’altre [*] se  puguen adobar. 6 E feràs L sercles o  
Ex 26,6  quals los vels de las cortines se  puguen ajustar perquè un tabernacle se  
Ex 26,10  en la vora de una saga perquè’s  puguen ajustar ab l’altre [*]. 11 L  
Ex 28,28  al reonal del sobremuscle no’s  puguen pertir la un de l’altre. 29 E  
Lv 27,8  X. 8 E si seran pobres que no  puguen star a la dita stimació, staran  
Ex 34,3  mi al cap del munt; 3 e negú no hy  puig ab tu ni s’hi acost en tot lo munt,  
Ex 24,12  12 E dix nostro Senyor a Moysès:  –Puja a mi al munt e sta allà, e daré’t  
Ex 33,1 Parlà nostro Senyor a Moysès e dix:  –Puja de aquest loch, tu e lo teu poble  
Ex 2,23  las obras, e cridaren. E lur crit  pujà a nostro Senyor. 24 E oyí lo  
Ex 19,3  de la regió del munt. 3 E Moysès  pujà a Déu, e nostro Senyor apellà’l al  
Ex 24,13 -se Moysès e Josuè son ministre, e  pujà Moysès al munt de Déu, 14 e dix als  
Ex 24,18  de Yrrael. 18 E intrà Moysès [*] e  pujà al munt, e stech allí XXXX dies e  
Ex 34,4  las primeras, e levà’s de nit e  pujà al munt de Sinaý, axí com nostro  
Ex 15,1  és gran fet; lo cavall e lo  pujador gità en la mar. 2 La mia fortalesa 
Ex 15,21  és fet gran; lo cavall e lo  pujador gità en la mar. 22 E aprés  
Ex 19,23  Moysès a nostro Senyor: –No porà  pujar lo poble al munt de Sinaý, car tu  
Ex 19,24  li nostro Senyor: –Vé e devalla, e  pujar-hi-has tu e Aron ab tu. Als  
Ex 33,5  Poble és de dur cap. Una vegada  pujaré enmig de tu e destroyr-t’he. Ara 
Ex 32,30  –Vosaltres haveu fet gran peccat.  Pujaré a nostro Senyor e pregaré que us  
Ex 33,3  a on corre let e mel, car jo no  pujarè ab tu, que lo poble és de dur cap,  
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Ex 8,6 sobre totas las aygües de Egipte, e  pujaren las granotas e cobriren tota la  
Ex 10,14  las lagostas que hy aportà, 14 qui  pujaren sobre tota la terra de Egipte [*], 
Ex 13,18  la Mar Roja. E los fills d’Irrael  pujaren armats de la terra de Egipte. 19 E 
Ex 17,10  Moysès [*]. E Moysès e Aron [*]  pujaren sobre la sima del munt. 11 E quant 
Ex 24,9  sobre totas las tuas paraulas. 9 E  pujaren Moysès e Aron e Nadap e Abiüd e  
Ex 15,14  en lo teu sant habitacle. 14  Pujaren los pobles e enfelloniren-sa, e  
Ex 40,30  del testimoni o covinensa que  pujassen a l’altar, axí com havia manat  
Ex 19,20  del cap del munt; e quant hi fou  pujat 21 dix-li: –Conjura lo poble que  
Ex 24,15  aduyts-la a ell. 15 E quant fou  pujat Moysès, cobrí lo munt una nuu, 16 e  
Ex 19,18  Senyor hi era davallat ab foch, e  pujava en lo munt lo fum axí com si fos  
Ex 40,31 e lo tabernacle del testimoni fou a  punt, axí com nostro Senyor havia manat a  
Ex 21,18  la un fér a l’altre ab pedra o ab  puny, e aquell no morrà mas geurà al lit,  
Lv 2,2 sacerdot, e la un d’ells prenga lo  puny ple de cèmola e oli e molt encens, e  
Ex 37,29 coses ben olents, fort neta cose de  †punyent†. 38,Tit Capítol XXXXIIII 1 E féu 
Ex 25,24  24 e deurar-la-has ab or molt  pur. E feràs entorn de aquella una orla d’ 
Ex 25,29  deven oferir los sacrificis, de or  pur. 30 E posaràs sobre la taula pans [*]  
Ex 25,36  tots ab martell stoserats d’or  pur. 37 E feràs VII crazolas sobre lo  
Ex 25,38  apagades; sien fetas d’or molt  pur. 39 Tot lo pes del canalobre ab tots  
Ex 27,20 Yrrael que t’aporten oli de olives  pur, que sia fet a molí, per ço que crem  
Ex 28,14  feràs [*] 14 II cadenas d’or molt  pur qui s’ajusta la una ab l’altre [*].  
Ex 30,35  de ungüent mesclat ab gran studi e  pur e digne de santificació, 36 e quant ho 
Ex 37,16  de la taula, anaps e tasses d’or  pur fort bell en què hom ofer los  
Ex 37,17  17 E féu canalobre d’or molt  pur [*], e del seu abre axien anaps e  
Ex 37,22  éran de aquell e tot era de or  pur. 23 [*] VII luernas [*] d’or fort  
Ex 37,23  23 [*] VII luernas [*] d’or fort  pur. 24 E pesava I besant d’or lo  
Ex 39,15  la una a l’altre, d’or fort  pur, 16 e II arpions e atrestants anells  
Ex 39,23  de bis retort, 23 senys d’or fort  pur que posaren entre las magranas en la  
Ex 39,29 làmina de sant ornament, d’or fort  pur, e scriviren en ellas per obra de  
Lv 24,2 que aporten a tu oli de olives molt  pur e luent a ops de inluminar las lànties 
Lv 24,4  4 E sobre lo canalobre que és molt  pur posa ellas devant lo Senyor. 5 »E  
Lv 24,6  VI sobre la taula que és molt  pura, devant Déu la stabliràs. 7 E sobre  
Lv 12,4  que sían complits los dies de la  purgació. 5 »E si infanterà fembra, serà  
Lv 14,7  VII vegades per ço que de dret sia  purgat, e puxs lex anar lo pardal viu que  
Lv 14,49  li és retuda sanitat. 49 »E’n la  purificació de aquella prenga II perdals e 
Lv 14,8 cos e lau-se en aygüe, e com serà  purificat pot intrar en la albergada, [*]  
Lv 14,29  mà sinestre git sobre lo cap del  purificat a perdonar sobre ell devant Déu; 
Lv 12,4  4 Ella starà en la sanch de la sua  purifichació per XXXIII [*], e no toch en  
Lv 12,5  LXVI dies en la sanch de la sua  purifichació. 6 »E com seran complits los  
Lv 12,6  seran complits los dies de la sua  purifichació, per fill o per filla,  
Lv 15,28  sanch, nombrerà VII dies de la sua  purifichació, 29 e al VIIIèn die oferrà al 
Lv 14,11 cister d’oli. 11 E com lo sacerdot  purificharà l’home, stablirà aquell e  
Lv 14,52  la casa per VII vegades, 52 e  purificharà aquella axí ab la sanch del  
Lv 14,4  mundade, 4 man en aquell que serà  purifichat que ofira per si II perdals  
Lv 14,48  casa, aprés que la haurà exelbada,  purifiquerà aquella pus li és retuda  
Ex 2,3  mesos; 3 e com no hu pogués celar  pus, pres una sistella de jonchs engrutada 
Ex 2,11  Capítol terç 11 E en aquells dies,  pus que fou crescut Moysès, isqué a sos  
Ex 2,18  dix-los: –Per què sou vengudas  pus tost que no solíau? 19 E diguéran: –Un 
Ex 3,16  16 Vé e ajusta tots los  pus vells de Yrrael, e diràs: “Lo Senyor  
Ex 3,18  la tua veu, e intraràs tu e los  pus vells de Yrrael al rey de Egipte, e  
Ex 4,10  de hir ne de l’altre die ensà,  pus que parles al teu servent, car só de  
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Ex 4,10 parles al teu servent, car só de la  pus embarassada lengüe. 11 E dix nostro  
Ex 4,26 spos de peccats», 26 e lexà’l anar  pus que hach dit «Spos de peccats», per la 
Ex 8,29  tos servents; emperò no’m vullas  pus enganar que no lexs lo poble  
Ex 12,12  de Egipte, de l’home entrò a la  pus sotil bístia, e faré judicis en tots  
Ex 16,18 aquell qui més n’havia no n’havia  pus que aquell qui menys n’havia, mas  
Ex 18,22  entre los altres per ço que  pus leuger ta sia; 23 e si açò fas,  
Ex 22,3 feridor no haurà pena; 3 e si ho fa  pus que lo sol sia axit, fa homey, ell  
Ex 26,12  al terrat, ço és, la un vel qui és  pus ample, de la mitat d’ell cobriràs lo  
Ex 26,13  de una part e l’altre qui és  pus en longuesa dels vels, e defendrà la  
Ex 29,9  sacerdots en religió perdurable. E  pus que hauràs concegrades lurs mans, 10  
Ex 34,16  fillas a tos fills, per ço que,  pus que ellas hauran fornicat ab lurs déus 
Lv 3,1  sia mascle o sia famella, ofira lo  pus net devant nostro Senyor. 2 E pos la  
Lv 13,21  ella cabell blanch, e ella no serà  pus pregona del cuyre e serà foscha,  
Lv 13,26  seran blanchs ni la plaga no serà  pus pregont que lo cuyro ne la carn  
Lv 13,34  plaga stiga en son loch ni no serà  pus pregona que la carn romanent, mundarà  
Lv 14,48 haurà exelbada, purifiquerà aquella  pus li és retuda sanitat. 49 »E’n la  
Lv 25,25  frare e vendrà la sua possació, lo  pus proÿsme d’ell pot rembre ço que  
Ex 2,7  que apallem una fembra habrea qui  puscha nodrir l’infant? 8 E ella respòs:  
Lv 5,15  peccat I moltó net del folch qui  puscha ésser comprat II sicles segons lo  
Ex 28,27 la cara de la juntura deval, qui’s  púschan adobar quant lo reonal del  
Lv 21,14  vídua e la rebujada e la vil e la  putana no prenga, mas la poncella de son  
Lv 11,19  e la fotge segons lurs genus, e  putpuda e rata pinada. 20 »E totas  
Ex 26,23  a sol ponent, feràs VI taulas; 23  puxas altres VI qui seran als angles aprés 
Ex 3,20  que faré enmig d’ells, e  puxes lexarà-us. 21 E donaré gràcia en  
Ex 11,1  plaga, e puxs lexar-vos-ha, e  puxes costrenyarà-us que iscau. 2  
Ex 33,21  car no la veurà hom vivent. 21 E  puxes dix: –Tu has parlat ab mi. Stà sobre 
Ex 11,1  Farahó e Egipte de una plaga, e  puxs lexar-vos-ha, e puxes costrenyarà 
Ex 25,22  lo testimoni que jo’t daré, 22 e  puxs manar-t’he e parlar-t’he sobre  
Ex 33,20  en aquell qui’m plaurà. 20 E  puxs dix: –No poràs veura la mia cara, car 
Ex 34,31  del poble, e ells anaren-hi, e  puxs, com haguéran parlat, 32 venguéran a  
Lv 2,14  torreràs aquellas ab foch, e  puxs las engraneràs axí com a forment, e  
Lv 3,8 mà sobre lo cap de lur sacrifici, e  puxs degoll-lo devant la tenda del  
Lv 3,9 la sanch sobre lo altar entorn, 9 e  puxs ofíran la degolladura del  
Lv 4,14 és quantre lo manament de Déu, 14 e  puxs entendrà son peccat, oferrà I vadell  
Lv 4,24 la sua mà sobre lo cap de aquell, e  puxs degoll-lo en lo loch on solen  
Lv 4,27  que nostro Senyor vet en la lig e  puxs se’n lexa 28 e que conega son  
Lv 5,3  ensutzar poden e li serà oblidat e  puxs ho conexerà, digne és de colpa. 4  
Lv 5,9  en guisa que no sia squinsat, 9 e  puxs sia degollat e scampa de la sanch de  
Lv 5,16  aportarà se restituescha lo dan, e  puxs anadescha-hi la Vª part e liura-  
Lv 6,11  aquella prop de l’altar; 11 e  puxs despullarà’s aquests draps e vestir  
Lv 6,28  serà vaxell de coure, sia respat e  puxs levat ab aygüe. 29 »Tots los mascles  
Lv 14,7  per ço que de dret sia purgat, e  puxs lex anar lo pardal viu que se’n vaja 
Lv 14,36  de la cose que en la casa és, e  puxs entre lo prevera en la casa per ço  
Lv 23,22 e’n las vostres generacions. 22 »E  puxs que haureu segades vostres messes, no 
Lv 26,26  en mans de vostros enamichs, 26 e  puxs trencharé lo bastó del pa vostro axí  
Lv 5,12  sacerdot, lo qual ne prenga I plen  puyn e crem-la sobre l’altar en  
Lv 6,15  l’altar: 15 »Prenga lo sacerdot I  puyn de sèmola mesclada ab oli e molt  
Ex 30,2 longuesa e altre de amplesa, ço és,  quadrat, e II colzos de altesa, e los  
Ex 38,1  de fust de setim, de V colzos,  quadrat, e III colzos d’alt, 2 e los  
Ex 39,9  tint e de bis retort, 9 de obra  quadrat [*], 10 e posà en ell IIII órdens  
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Ex 2,9 la massipa e apellà sa mare. 9 A la  qual dix la filla de Farahó: –Prin aquest  
Ex 6,8  8 e metré-us en terra sobre la  qual laví la mia mà per ço que la donàs a  
Ex 21,3 3 Ab aytal vestidura n’ischa ab la  qual entrà; e si ha muller, la muller  
Ex 23,33 mi si tu serviràs als lurs déus, la  qual cose ta seria gran scàndol. 24,Tit  
Lv 4,29  mà sobre lo cap de sa oferena, la  qual és per peccat, e degoll aquella en lo 
Lv 5,8  8 e donarà aquells al sacerdot, lo  qual ofira [*] primer per lo peccat, e  
Lv 5,12  12 E liura aquella al sacerdot, lo  qual ne prenga I plen puyn e crem-la  
Lv 5,16  part e liura-ho al sacerdot, lo  qual prech per aquell ofirent lo moltó, e  
Lv 5,18  de la stimació del peccat. Lo  qual ador per ell, car no sabent ho féu, e 
Lv 6,12  sobre la ara de l’altar, lo  qual nodrescha lo sacerdot matent en ell  
Lv 6,15  mesclada ab oli e molt encens, lo  qual sia posat sobre la sèmola, e fassa  
Lv 6,20 la oferta de Aron e de sos fills la  qual dèvan oferir al Senyor en lo die de  
Lv 6,21 al matí e la mitat al vespre. 21 La  qual fregiran en la paella ab oli, e  
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 degoll per peccat de la  qual s’enporta la sanch lo sacerdot per  
Lv 7,15  de la sanch, 15 las carns del  qual ells menjaran en aquell die, e no  
Lv 7,31  liura-ho al sacerdot, 31 lo  qual ne fassa del sèu perfum sobre l’  
Lv 8,8  ab aquellas adobà lo hossen, en lo  qual era doctrina e veritat. 9 E posà-li 
Lv 8,10  10 E aportà untament d’oli ab lo  qual untà lo tabernacle e tot ço que és en 
Lv 9,5  a la porta del tabernacle, en lo  qual loch, com stigués tota la moltitut  
Lv 9,9  per lo ceu peccat, 9 la sanch del  qual li presentaren sos fills, en la qual  
Lv 9,9  li presentaren sos fills, en la  qual ell banyà son dit, e tochà lo corn de 
Lv 9,12  -li la sanch de aquell, la  qual ell buydà entorn de l’altar e  
Lv 9,18  a ell sos fills la sanch, la  qual scampà sobre l’altar entorn. 19 E lo 
Lv 10,1  nostro Senyor foch strany, lo  qual a ells no era manat. 2 E isqué foch  
Lv 11,33  33 E tot vaxell de terra en lo  qual alguna cose de aquellas haurà stat  
Lv 13,2  Moysès e 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 lebrozia en la conna o  
Lv 13,18  18 »E la carn e la conna en la  qual és nat ulcus e serà sanat, 19 e en lo 
Lv 13,20  sia manat al sacerdot, 20 lo  qual veja lo loch de la lebrozia, e  
Lv 13,29  29 »Hom ho fembra en lo cap del  qual o en la barba naxerà lebrozia, veja a 
Lv 13,38  és nèdeu. 38 »Hom o fembra en lo  qual és la conna blancha, 39 jutge aquells 
Lv 13,50  e sia mostrat al sacerdot. 50 Lo  qual lo tinga per VII dies, 51 e en lo  
Lv 14,34  intrats en la terra de Canahan, la  qual jo deré a vosaltres en possació, e  
Lv 14,45 aquella e la casa és inmunde. 45 La  qual mantinent sia destroÿda e las suas  
Lv 15,4  és leig. 4 Tota la strada en la  qual ell dormirà e en la qual ell ciurà és 
Lv 15,4  en la qual ell dormirà e en la  qual ell ciurà és inmunde. 5 E si algun  
Lv 15,15 e donerà aquells al sacerdot, 15 lo  qual oferrà la un per lo peccat e l’altre 
Lv 15,16  de la sua sament. 16 »E home del  qual axirà sament del ceu ajustament,  
Lv 15,23 al vespre. 23 E tot vaxell sobre lo  qual ella ceurà, qualque’l toch levarà  
Lv 16,15  manat és de la sanch del toro, la  qual deu spergir en la †oració† de l’  
Lv 16,32  lo sacerdot que untat serà, en lo  qual haurà untada la mà per ço que  
Lv 18,3 costuma de la terra de Egipte en la  qual habitàs, ni segons la costuma de la  
Lv 18,3  de la regió de Canahan, a la  qual jo dech amanar a vosaltres, no  
Lv 18,28  e ensutzaren ella; 28 per la  qual cose vosaltres vos guardau que  
Lv 19,8  lo santuari de Déu ensutze, per la  qual cose aquella ànima perirà de son  
Lv 20,24 possaÿschau la terra de aquells, la  qual jo daré a vosaltres en haretat, terra 
Lv 21,10  entre sos frares, sobre lo cap del  qual és gitat untament d’oli e las suas  
Lv 22,3  los fills de Yrrael al Senyor al  qual sia inmunde, perirà devant lo Senyor. 
Lv 22,4  inmundícia de animal o de home lo  qual decórrega sperma axí com si geya ab  
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Lv 23,10  »Com sereu intrats en la terra la  qual jo donaré a vosaltres e segareu  
Lv 23,15  en l’altre die del dissapte en lo  qual oferiu la garba de las promíssias VII 
Lv 24,10 un fill de una fembra de Yrrael, lo  qual havia hagut de un home egipcià, per  
Lv 25,2  »Com sareu intrats en la terra la  qual jo us donaré, coleu lo dissapte del  
Lv 25,24  e avidedissos en ella, 24 per la  qual cose tota la regió de la vostre  
Lv 25,34  los fills d’Irrael. 34 Per la  qual cose sots los pobles d’aquells no’s 
Lv 25,50  l’any jubileu, e la moneda per la  qual serà venut segons lo nombre dels  
Lv 26,14  maní-vos ab fermatat. 14 »Per la  qual cose, si vosaltres no oyreu ni no  
Lv 26,42  -m’he de la mia covinensa la  qual afermé ab Abraam e ab Ysach e ab  
Lv 26,43 remembrar-m’he de la terra 43 la  qual [*] fou lexade per ells complauran a  
Lv 27,12 adur-ho devant lo sacerdot, 12 lo  qual jutge si és bo o àvol, e que axí  
Ex 32,24  de Egipte”; 24 e jo diguí’ls:  “Qual de vosaltres ha or?” E prengueren- 
Lv 2,10  de suavesa a nostro Senyor. 10 E  qualque cose romandrà serà de Aron e de  
Lv 2,13 l’altar en odor de suavetat. 13 »E  qualque cose que aportaràs per sacrificà,  
Lv 4,27  per ignorància, ço és, que fassa  qualque cose que nostro Senyor vet en la  
Lv 11,32  que hom usa, o pells o celici o  qualque cose en què’s fa obra, sia  
Lv 11,35 tots los vaxells serà inmunde. 35 E  qualque cose dels morts de aquells serà  
Lv 13,44  que és nada en la calba. 44 »E  qualque home serà tochat de lebrozia e  
Lv 13,48  regiment d’aquell o serta pell o  qualque cose que sia feta de la pell, 49  
Lv 15,23  vaxell sobre lo qual ella ceurà,  qualque’l toch levarà las suas  
Lv 22,18  e pagarà son vot o de grat oferrà  qualque cose, aquell oferrà en holocaust  
Lv 22,25  ofirau pa al Senyor Déu vostro, o  qualque cose volran donar que sia  
Lv 27,28  ’s deu vendre ni’s pot rembre. E  qualque cose serà concegrada una vegade,  
Ex 35,10  lo sobremuscle e lo reonal. 10  »Qualque un de vosaltres és savi, vinga e  
Lv 6,27  a la entrada del tabernacle. 27 »E  qualquequal tocharà las carns d’aquell  
Lv 7,18  a l’ofirent; e majorment  qualquequal ànima que per aytal menjar sa  
Lv 11,4 la ungle e que remuch menjareu. 4 E  qualquequal remuguerà e haurà ungle, mas  
Lv 11,21  serà abominació a vosaltres. 21 E  qualquequal irà sobre IIII peus e haurà  
Lv 11,23  d’aquests segons son genus. 23 E  qualquequal de las voletaries que solament 
Lv 11,42  e no hu menjareu en menjar. 42 E  qualquequal grapona sobre lo pits e ha  
Lv 14,46 la posade en lo loch inmunde. 46 »E  qualquequal intrerà en la casa [*], serà  
Lv 15,10  en què ha segut és inmunde. 10 E  qualquequal seurà sobre aquell citi que ha 
Lv 16,28  la carn e los fems ensemps. 28 E  qualquequal cremarà açò, leverà la sua  
Lv 17,14  ànima de tota carn és en sanch, e  qualquequal menjarà de aquella serà tallat 
Lv 23,30 die serà perida del ceu poble. 30 E  qualquequal ferà obre en aquell die, serà  
Lv 27,9  púgan donar, aytant doneran. 9 »E  qualquequal haurà fet vot al Senyor de  
Lv 27,32  passen sots la verga del pastor,  qualquequal aporterà las dècimes, seran  
Lv 17,3 és la paraula que manà Déu dient: 3  »Qualquequal hom dels fills d’Irrael que  
Ex 9,19  trobades defora [*], sobre los  quals caurà la pedra, tots morran.” 20 E  
Ex 18,3  3 e II fills seus, la un dels  quals havia nom Gersan –e dix lo pare: «Jo 
Ex 26,6  L sercles o anells d’or ab los  quals los vels de las cortines se puguen  
Ex 26,9  de la una e de l’altre. 9 De las  quals V ne ajustaràs ensemps a si, la una  
Ex 26,11 L fermays o botons de matall ab los  quals sían ajustades las bagues, e fasses  
Ex 27,6  en l’altar, de fust de setim, los  quals cobriràs de launas de aram, 7 e  
Ex 34,27  –Scriu aquestas paraulas per las  quals jo he promesa ma ajuda a tu e a  
Ex 38,14  tendas de L colzos, 14 de las  quals havia, a l’un costat, XV colonas de 
Ex 38,22  fill del sacerdot Aron, 22 los  quals Bezelael, fill de Urí, qui fou fill  
Lv 2,16  de nostro Senyor és; 16 de las  quals coses de la una pertida ferà perfum  
Lv 6,3  de totas ferà contra aquell en las  quals coses solen peccar los hòmens, 4  
Lv 7,14  las gràcias per pacificar, 14 dels  quals oferrà I per promíssias a nostro  
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Lv 7,38 per sacrificis pacificables, 38 les  quals mès nostro Senyor [*] en lo munt de  
Lv 8,27  liurà a Aron e a sos fills. Los  quals com ho haguéssan alsat devant Déu,  
Lv 8,31  pans de la consegració menjau, los  quals són en lo canastell, axí com manà a  
Lv 10,12  e a Eletzar e a Ytamar [*], los  quals éran romazos: –Preneu lo sacrifici  
Lv 14,4  ofira per si II perdals vius los  quals són lícits de menjar, e fust de  
Lv 14,22  tortres o II polls de colom, dels  quals sia la un per peccat e l’altre en  
Lv 15,30  tabernacle del testimoni, 30 dels  quals la u oferrà per peccat e l’altre en 
Lv 16,4  aquestas són santas vestiduras las  quals deven ésser aportades com ell serà  
Lv 16,27  seran degollats per peccat e dels  quals és aportada la sanch en lo santuari, 
Lv 17,5 sacerdots dels fills d’Irrael, los  quals ociuran en lo camp per ço que sia  
Lv 17,7 totas las coses a las ýdoles ab las  quals són stats fornichadors. Açò serà fur 
Lv 17,13  de bístie o de voletaria de las  quals vos és lícit de menjar, scamp la  
Lv 18,24  en totas aquestas coses en las  quals són ensutzades las universas gents,  
Lv 18,24 ensutzades las universas gents, las  quals jo gitaré devant lo vostro  
Lv 18,25  lo vostro sguardament, 25 en los  quals és ensutzada la terra, los quals jo  
Lv 18,25  quals és ensutzada la terra, los  quals jo visitaré ab ma ira, per ço que  
Lv 20,23 anar en los furs de las nacions las  quals jo gitaré devant vosaltres; totas  
Lv 22,5  en totas coses inmundes en las  quals és sutze tochament, 6 serà no nèdeu  
Lv 23,2 »Aquestas són las festas de Déu las  quals apellareu santas: 3 »VI dies fareu  
Lv 23,4  las festas del Senyor santas las  quals deveu colre en lur temps: 5 »En lo  
Lv 23,17  desenes de cèmola formentada, las  quals coureu en promícies del Senyor. 18 E 
Lv 23,37  són las festas del Senyor las  quals apellareu colents, e encara santes,  
Lv 24,6  pans, cascú de II desenes, 6 dels  quals metràs VI sobre la taula que és molt 
Lv 25,19  19 e derà la terra son fruyt, dels  quals menjareu entrò a sadollament, e  
Lv 25,55  són los fills de Yrrael, los  quals jo aduguí de la terra de Egipte en  
Lv 26,45 manaments e los juýs e las ligs las  quals donà nostro Senyor Déu entre si e  
Lv 4,2  ha manat que no’s fassen ferà  qualsevolrà: 3 »E si lo prevera qui és  
Lv 17,10  tallat de son poble. 10 »Home o  qualsevulla de la casa d’Irrael, privat o 
Lv 25,14  possacions. 14 E com feràs venda a  qualsevulla de tos ciutadans o compreràs  
Lv 25,47 palegrins qui stan entre vosaltres,  qualsevulla de son parentat lo pot rembre; 
Lv 25,48  lo pot rembre; 48 aprés la venda,  qualsevulla de sos frares pot rembre  
Ex 1,6  LXX. E Josep era en Egipte. 6 E  quant hi foren [*] ell e sos frares e tot  
Ex 2,5  anaven per mig de la canal. E  quant hach vista la sistella [*], tremès- 
Ex 2,9 -lo la fembre e nodrí l’infant; e  quant fou gran liurà’l a la filla de  
Ex 2,18 massipas e abeurà lur bestiar. 18 E  quant foren devant [*] lur pare dix-los: 
Ex 2,21  què’l na jaquís anar? [*]. 21 E  quant fou vengut, jurà Moysès que staria  
Ex 3,21  poble devant los egipcians, e  quant axireu no axireu buyts, 22 mas  
Ex 4,6 Senyor: –Mit la tua mà en ton si. E  quant le hy hach mesa, tragué-la mazella 
Ex 5,5 Veus que la companya és crescuda, e  quant més irà més crexerà, si no’ls feu  
Ex 5,13  dies axí complidament com fèyau  quant hom vos dava palla! 14 E ferien lo  
Ex 7,7  de LXXX anys e Aron de LXXXIII  quant parlaren a Farahó. 8 E dix nostro  
Ex 8,9  9 E dix Moysès [*]: –Stablex-ma  quant, e pregaré per tu e per tos servents 
Ex 8,20  –Leva’t matí e stà devant Farahó  quant irà a las aygües, e diràs-li: “Açò 
Ex 10,3  Senyor, Déu dels hebreus: ¿Entrò a  quant no us voleu sotsmetra a mi? Lexa mon 
Ex 10,7 Farahó, e diguéran a ell: –¿Entrò a  quant soferirem aquest scàndol? Lexa los  
Ex 12,13  vosaltres plaga qui us destroescha  quant feriré la terra de Egipte. 14 E  
Ex 12,25 tu e a tos fills per tostemps. 25 E  quant intrareu en la terra que nostro  
Ex 12,26  guardareu aquests †clams†. 26 E  quant vos diran vostros fills: “Quina  
Ex 12,27  és del passament de nostro Senyor,  quant passà per las cases [*] de Yrrael en 
Ex 13,8  “Açò és què’ns féu nostro Senyor  quant isquem de Egipte.” 9 E serà quax  
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Ex 13,14  de tos fills rembràs ab preu. 14 E  quant ta demanarà ton fill, demà o l’  
Ex 13,17  de Egipte en mà fort. 17 E per ço,  quant Farahó hach lexat lo poble, amanà  
Ex 14,10  en Opiroch, quantre Belsafon. 10 E  quant los fou prop Farahó e los fills d’  
Ex 14,21  per tot lo temps de la nit. 21 E  quant hach stès Moysès la mà sobre la mar, 
Ex 14,27 lurs carretas e lus cavallers. 27 E  quant hach stesa Moysès la mà quantre la  
Ex 15,25  Senyor amostrà-li un fust; e  quant l’hach mès en las aygües tornaren- 
Ex 16,3  Senyor en la terra de Egipte,  quant sèyam sobre las ollas e menjàvem los 
Ex 16,14  blancha entorn de las tendas. 14 E  quant hach cubert la cara de la terra,  
Ex 16,15  de gelada sobre la terra. 15 E  quant ho haguéran vist los fills de Yrrael 
Ex 16,21  com los podia bastar a menjar, e  quant lo sol era scalfat sí’s fonia lo  
Ex 16,28  nostro Senyor a Moysès: –¿Entrò a  quant no volen guardar los meus manaments  
Ex 16,32  lo pa que jo’ls nodrí al desert  quant fos trets de Egipte.” 33 E dix  
Ex 17,11  sobre la sima del munt. 11 E  quant Moysès levava las mans, vensia  
Ex 18,7 un a l’altre ab paraules de pau. E  quant fou intrat en la tenda, 8 comptà  
Ex 18,14 Moysès del matí tro al vespre. 14 E  quant ho hach vist son sogre, ço que feya  
Ex 18,24 s’ha axí en pau en sos lochs. 24 E  quant açò hach oÿt Moysès, féu tot ço que  
Ex 19,1  Capítol XXIIII 1 E al tercer mes  quant fou axit Yrrael de la terra de  
Ex 19,2  [*] venguéran al deser de Sinaý 2  quant anaren en Ripidí [*], e albergaren  
Ex 19,8 que nostro Senyor ha manat farem. E  quant hach comptat a nostro Senyor Moysès  
Ex 19,13  e sia bístie o home no viurà.” E  quant comenserà a cridar en lo corn,  
Ex 19,14 del munt al poble e santificà’l. E  quant haguéran levats lurs vestiments 15  
Ex 19,17  qui era en las albergades. 17 E  quant los hach amenat Moysès devant Déu  
Ex 19,20  Moysès lasús del cap del munt; e  quant hi fou pujat 21 dix-li: –Conjura  
Ex 23,15  com vos maní al temps del mes [*]  quant axís de Egipte. E no aparràs devant  
Ex 23,16 festa primera a la axida de l’any,  quant hauràs ajustats tots los blats del  
Ex 24,15  hi ha, aduyts-la a ell. 15 E  quant fou pujat Moysès, cobrí lo munt una  
Ex 28,27  deval, qui’s púschan adobar  quant lo reonal del sobremuscle 28 se  
Ex 28,29  reonal dels judicis sobre son pits  quant intrerà al santuari, mamorial devant 
Ex 28,30 veritat qui serà en lo pits de Aron  quant intrerà devant nostro Senyor, e  
Ex 28,35 del ministeri per ço que ogen lo so  quant intrerà e axirà del santuari devant  
Ex 28,43  usaran de aquells Aron e sos fills  quant intreran al tabernacle del testimoni 
Ex 28,43  al tabernacle del testimoni o  quant se poseran a l’altar per ço que  
Ex 29,1  Capítol XXXIIII 1 »Mas açò feràs  quant sían sagrats en sacerdots: »Prin un  
Ex 29,4  del tabernacle del testimoni; e  quant hauràs levat lo pare ab los fills ab 
Ex 29,16  Aron e sos fills las mans. 16 E  quant l’hauràs sacrificat, pendràs de la  
Ex 29,21  sanch sobre l’altar entorn. 21 E  quant hauràs presa de la sanch qui és  
Ex 29,21  untaràs Aron e a sos fills [*]. »E  quant seran segrats ells e las vestidures, 
Ex 29,36  Cascun die denejaràs l’altar  quant segraràs la hòstia del denejament, e 
Ex 29,42  devant nostro Senyor, on stabliré  quant parlaré. 43 E allí manaré los fills  
Ex 30,7  ell, qui suaument olga al matí,  quant adoberà las luernas 8 e quant las  
Ex 30,8 matí, quant adoberà las luernas 8 e  quant las haurà ensesas al vespre, cremarà 
Ex 30,20  e sos fills las mans e los peus 20  quant intraran al tabernacle del testimoni 
Ex 30,20  al tabernacle del testimoni e  quant se acosteran a l’altar per ço que  
Ex 30,36 e pur e digne de santificació, 36 e  quant ho hauràs tot mesclat e tornat en  
Ex 31,18  18 E donà nostro Senyor a Moysès,  quant hagué complidas aquestas paraulas al 
Ex 32,4  anells e los orellals a Aron. 4 E  quant los hach presos, formà-ho a obre  
Ex 32,5  traguéran de terra de Egipte! 5 E  quant ho hach vist Aron, edifichà altar  
Ex 32,19  mas de hòmens qui càntan. 19 E  quant se foren acostats a las albergades,  
Ex 33,11  com hom sol parlar a son amich. E  quant ell anava a las albergades, lo seu  
Ex 33,22  ab mi. Stà sobre la pedra, 22 e  quant passarà la mia glòria, posar-t’he 
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Ex 34,5  manat, e portà las II taulas. 5 E  quant nostro Senyor fou devallat ab la  
Ex 34,15  regions, e negú no t’apell  quant hauran fornichat ab lurs déus e  
Ex 34,24  Déu d’Irrael totpoderós, 24 car  quant jo havia toltas las gents de ta cara 
Ex 34,29  X paraulas de covinensa. 29 E  quant Moysès devellà del munt de Sinaý,  
Ex 34,33  Senyor al munt de Sinaý. 33 E  quant foren complidas las paraulas, posà  
Ex 34,34  posà un vel sobre sa cara. 34 E  quant intrava a nostro Senyor Déu e  
Ex 34,35 manat, 35 e vèyan la cara de Moysès  quant axia que era cornuda, mas aquell  
Ex 35,1  ab ells. 35,Tit Capítol XXXXI 1 E  quant fou ajustada tota la companya dels  
Ex 36,2  e que manà nostro Senyor. 2 E  quant hach parlat Moysès a ells e tot hom  
Ex 39,1  vestiduras de què’s vestís Aron  quant aminestrava los sants, axí com manà  
Ex 39,24 magrana de què anava lo bisbe ornat  quant feya son ministeri, axí com manà Déu 
Ex 39,43 havia manat nostro Senyor Déu. 43 E  quant Moysès viu que tota la obra era  
Ex 40,19  carreta† e l’oracle dessús. 19 E  quant hach mesa l’archa en lo tabernacle, 
Ex 40,30  e sos fills las mans e los peus 30  quant intraren en lo tabernacle del  
Ex 40,31  e manà la tenda a l’intrant. E  quant tota la obra fou acabada e lo  
Lv 2,1  2,Tit Capítol sagon 1 »La ànima  quant oferrà a nostro Senyor sa oferta de  
Lv 16,6  peccat e I moltó en holocaust; 6 e  quant haurà ofert lo vadell, ell pregarà  
Ex 1,16  e l’altre Suà– 16 e manà’ls:  –Quant vosaltres levareu los hebreus e  
Ex 7,9  nostro Senyor a Moysès e Aron: 9  –Quant vos dirà Farahó: “Mostrau senyal”,  
Ex 8,29 luny. Pregau per mi. 29 Dix Moysès:  –Quant seré pertit de tu, pregaré per tu  
Ex 9,29 no m’hich stigau. 29 E dix Moysès:  –Quant jo axiré de la ciutat, stendré mas  
Ex 13,5  lo mes de las novellas messas. 5  Quant Déu vos haurà donada la terra del  
Ex 13,15  Egipte, de la casa de servitut. 15  Quant Faraó hach endureÿt son cor e no’ns 
Ex 16,7  veureu la glòria de nostro Senyor.  Quant nós, havem oÿt lo murmurament  
Ex 18,1 generacions. 18,Tit Capítol XXIII 1  Quant hach oÿt Getró, sacerdot de Median,  
Ex 30,12  nostro Senyor a Moysès e dix: 12  –Quant hauràs aportada la suma dels fills  
Ex 10,2  orellas de tos fills e de tos néts  quantas vegades he opremuts los egipcians  
Ex 26,5 cascuna part així fermades que baga  quantra baga vinguen de la una a l’altre  
Ex 25,37  luèscan e poseràs aquellas per  quantrari. 38 E feràs mochadors en què  
Ex 1,10  no moltiplich massa, e si’s defèn  quantre nós féssam batalla quantre nostros 
Ex 1,10 ·s defèn quantre nós féssam batalla  quantre nostros enamichs e combatam nós e  
Ex 4,14  14 E fou irat nostro Senyor Déu  quantre Moysès e dix: –Aron, ton frare  
Ex 5,15  e diguéran-li: –Per què fas  quantre nós, servents teus? 16 Vet que no  
Ex 9,10  cendra del foch e scamparen-la  quantre Farahó, e scampà-la Moysès al  
Ex 13,17  lo poble no’s penadís si vaés  quantre si batalla e que s’entornàs en  
Ex 14,2  qui és entre Magelalum e la mar,  quantre Belsafon. Devant ell posareu las  
Ex 14,9  e tota la host era en Opiroch,  quantre Belsafon. 10 E quant los fou prop  
Ex 14,25 car nostro Senyor se combat per ell  quantre nós. 26 E dix nostro Senyor a  
Ex 14,26 la mar per ço que tórnan las aygües  quantre los de Egipte, sobre lurs carretas 
Ex 14,27  27 E quant hach stesa Moysès la mà  quantre la mar, tornà al primer loch, e  
Ex 14,31  e la gran plaga que havia Déu feta  quantre ells, e temé lo poble a Déu e  
Ex 15,24  «Amargor». 24 E murmurà lo poble  quantre Moysès e dix: –Què beurem? 25 E  
Ex 16,2  2 Tot lo poble de Yrrael murmurava  quantre Moysès e Aron [*], 3 e dèyan: –Nós 
Ex 16,7 Quant nós, havem oÿt lo murmurament  quantre nostro Senyor, e nós, ¿qui som,  
Ex 16,7 e nós, ¿qui som, que haveu murmurat  quantre nós? 8 E dix Moysès: –Nostro  
Ex 16,8  vostre murmurament e que murmuràs  quantre ell; car nós, ¿qui som? Ni quantre 
Ex 16,8  quantre ell; car nós, ¿qui som? Ni  quantre nós no és vostre murmurament, mas  
Ex 16,8  nós no és vostre murmurament, mas  quantre Déu! 9 E dix Moysès a Aron:  
Ex 16,20 fou ple de vèrmens; e irà’s Moysès  quantre ells. 21 E cullían-na al matí  
Ex 17,3 set per fretura d’aygüe, e murmurà  quantre Moysès e dix: –Per què’ns feras  
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Ex 17,8 no?» 8 E vench Amalech e combaté’s  quantre Yrrael en Refizim. 9 E dix Moysès  
Ex 17,9 Josuè: –Tria barons e ix a combatre  quantre Amalech demà, e jo seré a la sima  
Ex 17,16  Senyor e la batalla de Déu serà  quantre Amalech per totas generacions.  
Ex 18,11  per ço car argullós havia stat  quantre ells. 12 E oferí Getró, lo sogre  
Ex 20,16  15 »No furtaràs. 16 »No parlaràs  quantre ton proÿsme res qui sia falç  
Ex 23,29  deserta e las bísties crèschan en  quantre tu; 30 [*] tro que sies crescut e  
Ex 26,35 santorum, 35 e taula sobre lo vel e  quantre la taula lo canalobre [*], car la  
Ex 28,27  del sobremuscle dejús, qui guarda  quantre la cara de la juntura deval, qui  
Ex 30,6 ’ls deureràs. 6 E poseràs l’altar  quantre lo vel qui és devant l’archa del  
Ex 32,1  a devellar del munt, ajustà’s  quantre Aron e dix: –Leva’t e fé’ns déus 
Ex 32,10  ’m que la mia fortsa sa irescha  quantre ells e que’ls destroescha, e faré 
Ex 32,11  per què yrexs la tua fortsa  quantre lo teu poble que traguist de terra 
Ex 32,14  no fes tot lo mal que havia parlat  quantre lo seu poble. 15 E devallà Moysès  
Ex 36,12  12 per ço que las ances vinguéssan  quantre si la una a l’altre [*]. 13 E  
Ex 36,32  V forrellats ves la part de ponent  quantre la mar. 33 E féu un altre  
Ex 37,14  per cascun peu de la taula 14  quantre la corona, e mès en aquella  
Lv 4,13  e per ignorància ferà ço qui és  quantre lo manament de Déu, 14 e puxs  
Lv 4,17 son dit e salpusch-ne VII vegades  quantre lo vel, ço és, la claustre, 18 e  
Lv 4,22  és. 22 »E si peccarà príncep  quantre un home de ço que nostro Senyor  
Lv 17,10  sanch, jo fermaré la mia faç  quantre la ànima de aquell e scamparé  
Ex 3,Tit  e desliurà’ls. 3,Tit Capítol  quart 1 E Moysès paxia las ovellas de  
Lv 4,Tit  sobre l’altar. 4,Tit Capítol  quart 1 E parlà nostro Senyor Déu a Moysès 
Lv 19,24 no menjareu de aquells. 24 Entrò al  quart any tots los fruyts d’aquells  
Lv 23,13 en odor de suavetat, e vi atrecí lo  quart de I cister. 14 »E pa e granyons ni  
Ex 20,5  pares en los fills en la terça e  quarta generació de aquells qui m’  
Ex 28,20  e àgates e amatist; 20 en la  quarta haurà crisòlitus e oniquinus e  
Ex 29,40  untada ab oli que haja masura la  quarta part de aquella [*], 41 e un anyell 
Ex 39,13  e àgates e amatist; 13 e en la  quarta, crisòlitus e oniquinus e beriŀle,  
Ex 13,9  quant isquem de Egipte.” 9 E serà  quax senyal en ta mà e quax remembrament  
Ex 13,9  9 E serà quax senyal en ta mà e  quax remembrament en tos ulls, axí com lig 
Ex 13,16  que sia mascle [*].” 16 E serà  quax senyal en ta mà e quax cose posada en 
Ex 13,16  16 E serà quax senyal en ta mà e  quax cose posada en remembrament entre tos 
Ex 14,29 de la mar en sech, e las aygües era  quax mur a la part dreta e a la sinestra.  
Ex 16,14  la cara de la terra, aparech manut  quax [*], en semblansa de gelada sobre la  
Ex 24,10  de Yrrael, e staven sots sos peus,  quax obra de safir de pedre e quax cel com 
Ex 24,10 peus, quax obra de safir de pedre e  quax cel com és cerè 11 sobre ells, qui  
Lv 15,25  mas aprés lo temps, serà no nèdea  quax axí com en lo temps de les mèstruas;  
Lv 17,4 per oferta a Déu, digne és de sanch  quax axí com qui scampa sanch, e axí  
Lv 19,33  e staran en la vostra terra,  quax strany [*], 34 [*] amau a ell quax  
Lv 19,34  quax strany [*], 34 [*] amau a ell  quax axí com a vosaltres matexs, car  
Lv 20,4 lo poble de la terra lo sostindrà e  quax en pocha cose tendrà lo meu emperi e  
Lv 25,5  de las tuas promícias no cullas  quax a manera de venemar, car aquell any  
Ex 1,9  dels fills de Yrrael és molt e més  que nós. 10 Veniu sàviament e opremam-lo 
Ex 1,10  sàviament e opremam-lo per ço  que no moltiplich massa, e si’s defèn  
Ex 1,11  sobre ells mestres de obres per ço  que’ls turmentassen de càrrechs, e  
Ex 1,18  apellà-las e dix: –Què és assò  que voleu fer, que los infants stojau? 19  
Ex 1,18  e dix: –Què és assò que voleu fer,  que los infants stojau? 19 E ellas  
Ex 1,19  de levar infants e parexen ans  que vinguen a nós. 20 [*] e cresqué lo  
Ex 1,22  a tot lo poble e dix: –Tot mascle  que nexerà, gitau-lo dins lo flum, e la  
Ex 2,5 devallava la filla de Farahó per ço  que’s levàs al flum, e las suas massipas  
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Ex 2,6 -hy. 6 E obrí-la e viu l’infant  que plorava, e hach-ne mercè e dix:  
Ex 2,7  7 E dix la sor de l’infant: –¿Vòs  que apallem una fembra habrea qui puscha  
Ex 2,11  terç 11 E en aquells dies, pus  que fou crescut Moysès, isqué a sos frares 
Ex 2,12  12 e com ell guardàs ça e là e vis  que no hy havia negú, ferí lo egipcià e  
Ex 2,16  de Median havia VII fillas,  que éran vengudes a poar aygüe, e  
Ex 2,18 los: –Per què sou vengudas pus tost  que no solíau? 19 E diguéran: –Un home de  
Ex 2,21  21 E quant fou vengut, jurà Moysès  que staria ab ell. E pres Sephorà, filla  
Ex 2,22  en terra stranya.» E parí’n altre  que apellà Elítzer, e dix: «Déu, pare de  
Ex 2,24 d’ells e rembrà’s de la covinensa  que havia feta ab Abraam e ab Ysach e ab  
Ex 3,2 foch enmig de una gavarrera, e veya  que la gavarrera flamajava e no’s  
Ex 3,4  gavarrera.» 4 E viu nostro Senyor  que ell ho anava a veura; apellà’l d’  
Ex 3,8  en obres, 8 e [*] devall per ço  que’ls desliure de las mans dels  
Ex 3,10  e trematré’t al rey Farahó per ço  que desliuras lo meu poble, ço és, los  
Ex 3,11 Moysès a nostro Senyor: –Qui çó jo,  que vaja al rey Farahó e traga los fills  
Ex 3,12  seré ab tu, e aquest senyal hauràs  que jo t’he manat: que com hauràs tret lo 
Ex 3,12  senyal hauràs que jo t’he manat:  que com hauràs tret lo poble de Egipte,  
Ex 3,13  E dix Moysès a nostre Senyor: –Vet  que jo iré als fills de Yrrael e dir-los 
Ex 3,16  vesite a vosaltres; jo viu tot ço  que us sdevenech en Egipte, 17 e dix que  
Ex 3,17  us sdevenech en Egipte, 17 e dix  que us tragués de la aflicció de Egipte e  
Ex 3,18  de III dies per loch sol per ço  que sacrifiquem al Senyor Déu.” 19 Mas jo  
Ex 3,19  al Senyor Déu.” 19 Mas jo sé  que no us lexarà anar lo rey de Egipte [*] 
Ex 3,20 20 [*] en totas las mias maravellas  que faré enmig d’ells, e puxes lexarà-  
Ex 4,2 dix-li nostro Senyor: –Què és axò  que tens en la mà? E ell respòs: –Verga. 3 
Ex 4,3  -la en terra e tornà serp, axí  que fugia Moysès. 4 E dix nostro Senyor:  
Ex 4,5  tornà bastó. 5 E dix-li: –Per ço  que [*] lo Senyor Déu de tos pares t’és  
Ex 4,9 e scampa-la sobre terra, e tot ço  que poràs del flum gitar serà en sanch. 10 
Ex 4,10  –Prec-te, Senyor, per tant  que jo no só bell parler de hir ne de l’  
Ex 4,10 de hir ne de l’altre die ensà, pus  que parles al teu servent, car só de la  
Ex 4,13  E dix Moysès: –Prec-te, Senyor,  que’m dons companya. 14 E fou irat nostro 
Ex 4,14  e dix: –Aron, ton frare levite, sé  que és bell parler. Ves que ell axirà a tu 
Ex 4,14  levite, sé que és bell parler. Ves  que ell axirà a tu a carrera, e veurà’t e 
Ex 4,16  e serà ta bocha, e tu seràs ço  que a Déu tany. 17 E prin aquesta verga en 
Ex 4,18  a mos frares en Egipte per ço  que veja encara si són vius. E dix-li  
Ex 4,19  Moysès [*]: –Vés, torna en Egipte,  que tots aquells són morts qui volían la  
Ex 4,21  en Egipte, e totas las maravellas  que jo posí en ta mà fes devant Farahó. E  
Ex 4,23  Yrrael és. 23 Jo lex a mon fill  que’m servescha, e no’l volguist lexar  
Ex 4,26  de peccats», 26 e lexà’l anar pus  que hach dit «Spos de peccats», per la  
Ex 4,28  per què havia tramès los senyals  que havia manats. 29 E venguéran ensemps e 
Ex 4,30  30 E parlà Aron totas las paraulas  que nostro Senyor havia ditas a Moysès e  
Ex 4,31  devant lo poble. 31 [*] e oÿren  que nostro Senyor havia visitats los fills 
Ex 4,31  visitats los fills d’Irrael e  que havia guardat lur aflicció, e dins  
Ex 5,1  Déu de Yrrael: “Lexa mon poble  que’m sacrifich al desert.” 2 E ell  
Ex 5,2  2 E ell respòs: –Qui és Senyor,  que oja ta veu, que lex Yrrael? No conech  
Ex 5,2  –Qui és Senyor, que oja ta veu,  que lex Yrrael? No conech nostro Senyor,  
Ex 5,3  –Lo Déu dels hebreus nos apellà  que anem a carrera de III dies [*] e  
Ex 5,3  al Senyor Déu nostro per ço  que no’ns sdevenga pastilència ni  
Ex 5,5  5 E dix Farahó als seus: –Veus  que molt és lo poble de la terra. Veus que 
Ex 5,5  molt és lo poble de la terra. Veus  que la companya és crescuda, e quant més  
Ex 5,8  rostoy. 8 A manera de las teulas  que primer fèyan posareu sobre ells, e no  
Ex 5,9 obrar, e cumplen la lur obre per ço  que no enténgan en monsonegaries. 10 E per 
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Ex 5,10  poble e diguéran: –Axí diu Farahó:  que no us donem palla. 11 Anau e culliu- 
Ex 5,16  quantre nós, servents teus? 16 Vet  que no’ls dóna hom palla e no podem fer  
Ex 5,16  fer tantas teulas com primer. Vet  que nosaltres servents teus som; ¿per què  
Ex 5,18  Senyor.” 18 Anau, donchs, e obrau,  que no us darà hom palla, e fereu tantas  
Ex 5,19  dels fills d’Irrael [*], oÿren  que hom los deya: “No us minvarà hom res  
Ex 5,21  nostro Senyor e jutge vós, ço  que vosaltres haveu fet pudir la olor e la 
Ex 5,21  haveu-los donat cultell per ço  que’ns ociés. 22 E tornà Moysès a nostro  
Ex 5,23  Per què m’has tramès 23 per ço  que jo intràs a Farahó que parlàs en ton  
Ex 5,23  23 per ço que jo intràs a Farahó  que parlàs en ton nom, e ha turmentat lo  
Ex 6,3  e dix-li: –Jo sóm lo Senyor 3  que apareguí a Abraam e a Ysach e a Jacob  
Ex 6,4  a ells; 4 e fiu ab ells covinensa  que’ls donàs la terra de Canahan, terra  
Ex 6,7 pobles, e seré vostro Déu, e sabreu  que jo sóm vostro Déu, e que jo sóm Senyor 
Ex 6,7  e sabreu que jo sóm vostro Déu, e  que jo sóm Senyor qui us he trets dels  
Ex 6,8 sobre la qual laví la mia mà per ço  que la donàs a Abraam e a Ysach e a Jacob, 
Ex 6,11  e parla ab Farahó, rey de Egipte,  que lex anar los fills de Yrrael de sa  
Ex 6,23  filla de Aminadap, sor de Vaason,  que li parí Nadap e Abaruch e Aletzar e  
Ex 6,26  e Moysès, a qui manà nostro Senyor  que tregués los fills de Yrrael de la  
Ex 6,28-29 rey de Egipte, [*] 28-29 [*] tot ço  que Déu los parlà. 30 E dix Moysès  
Ex 7,2  profeta. 2 Tu li parlaràs tot ço  que jo’t diré, e ell parlarà a Faraó que  
Ex 7,2  jo’t diré, e ell parlarà a Faraó  que lex anar los fills d’Irrael de sa  
Ex 7,16  a tu e diu: Lexa lo meu poble  que sacrifich al desert, e no ho volguist  
Ex 7,17  diu nostro Senyor: “En açò sabreu  que Senyor sóm. Jo fariré ab la mia mà l’ 
Ex 7,24  entorn del flum per haver aygüe  que beguéssan, car no podien beura de l’  
Ex 7,25  E foren complits VII dies despuxes  que nostro Senyor Déu hagué farits los  
Ex 8,1  nostro Senyor: Lexa lo meu poble  que’m sacrifich. 2 E si no’ls vols  
Ex 8,8  dix-los: –Pregau a nostro Senyor  que tolga las granotas de mi e de mon  
Ex 8,8  e de mon poble, e lexaré lo poble  que sacrifich a nostro Senyor. 9 E dix  
Ex 8,9  e per tos servents e per ton poble  que las granotas isquen de ta terra e de  
Ex 8,9  isquen de ta terra e de ta casa, e  que’n romanguen solament en lo flum. 10 E 
Ex 8,10 –Segons la tua paraula feré, per ço  que sàpies que negú no és axí com lo Déu  
Ex 8,10 tua paraula feré, per ço que sàpies  que negú no és axí com lo Déu nostro, 11 e 
Ex 8,12  per la promesa de las granotas  que havia feta a Farahó. 13 E féu nostro  
Ex 8,15  podriren la terra. 15 E viu Farahó  que donat los era rapòs; agreujà son cor e 
Ex 8,17  féran-ho axí; stès Aron la verga  que tenia en la mà, e ferí la pols de la  
Ex 8,18  -ho fer axí ab lur encantament,  que fóssan moscallons, e no poguéran. E  
Ex 8,20  nostro Senyor: Lexe’m mon poble  que sacrifich, 21 e si no’l lexas, jo  
Ex 8,22  de Jassen en què és lo meu poble,  que no hy haurà moscas, e sabran sertament 
Ex 8,22 hy haurà moscas, e sabran sertament  que jo sóm Senyor enmig de la terra; 23 e  
Ex 8,26  sacrificharem al Déu nostro, [*]  que colen los egipcians devant ells,  
Ex 8,28  –Jo lexaré a vosaltres per ço  que sacrifiqueu al Senyor Déu vostro [*];  
Ex 8,28  al Senyor Déu vostro [*]; mas  que no aneu luny. Pregau per mi. 29 Dix  
Ex 8,29  emperò no’m vullas pus enganar  que no lexs lo poble sacrificar nostro  
Ex 8,31 dels cervents seus e del seu poble,  que no n’hi romàs neguna. Capítol XII 32  
Ex 8,32  Fou agreujat lo cor de Farahó, axí  que aquesta vegada no lexà anar lo poble.  
Ex 9,1 Déu dels hebreus: Lexa lo poble meu  que’m sacrifich. 2 E si no ho vols fer, 3 
Ex 9,4 entre las possacions [*] de Egipte,  que res no muyra d’essò que tany als  
Ex 9,4 de Egipte, que res no muyra d’essò  que tany als fills d’Irrael.” 5 E digas  
Ex 9,5  als fills d’Irrael.” 5 E digas  que demà farà nostro Senyor aquesta  
Ex 9,7  trobà neguna de morta de aquellas  que possaÿa Yrrael. E fou agreujat lo cor  
Ex 9,11  star devant Moysès per las nafres  que havían ells e tota la terra de Egipte. 
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Ex 9,13 Senyor dels hebreus: Lexa mon poble  que sacrifich, 14 car aquesta vegada  
Ex 9,14  tos servents e ton poble, per ço  que sàpies que no n’hi ha negú semblant a 
Ex 9,14  e ton poble, per ço que sàpies  que no n’hi ha negú semblant a mi en tota 
Ex 9,16  terra, 16 car per ço t’he posat,  que mostre en tu la mia fortalesa e lo meu 
Ex 9,18  demà en aquesta hora molta pedra,  que no fou aytal en Egipte, del die que  
Ex 9,18 que no fou aytal en Egipte, del die  que fou edifichada entrò ara. 19 Donchs,  
Ex 9,19  e ajusta ton bestiar e tot ço  que has al camp, car hòmens e bèsties [*]  
Ex 9,22  –Stin la tua mà al cel per ço  que vinga pedra en terra de Egipte [*]. 23 
Ex 9,25  [*], 25 e ferí la pedra [*] tot ço  que trobà en los camps, hòmens e bísties e 
Ex 9,28  28 Pregau a nostro Senyor  que céssan los lamps e los trons e la  
Ex 9,29  los trons e la pedra per ço  que sàpies que la terra de Déu és, 30 car  
Ex 9,29  trons e la pedra per ço que sàpies  que la terra de Déu és, 30 car jo sé que  
Ex 9,30  la terra de Déu és, 30 car jo sé  que tu ni tos servents no temeu Déu. 31  
Ex 10,1 lo seu cor e de sos servents per ço  que fassa aquests senyals meus en ell, 2 e 
Ex 10,2  aquests senyals meus en ell, 2 e  que ho comptes en las orellas de tos fills 
Ex 10,2  los meus senyals en ells, e sapiau  que jo sóm Senyor. 3 E intraren Moysès e  
Ex 10,3  sotsmetra a mi? Lexa mon poble  que sacrifich. 4 E si hy contrastes e no  
Ex 10,5  demà legostas en la tua terra 5  que cobriran tota la terra, que res no  
Ex 10,5 terra 5 que cobriran tota la terra,  que res no aparega, mas que destroesca ço  
Ex 10,5  la terra, que res no aparega, mas  que destroesca ço que la pedre no destruý, 
Ex 10,5  no aparega, mas que destroesca ço  que la pedre no destruý, e reuran tos los  
Ex 10,6  servents e de tots los de Egipte,  que may no ho viren tos pares ni tos avis  
Ex 10,6 viren tos pares ni tos avis despuxs  que nasquéran tro al die de vuy.” E girà  
Ex 10,7  aquest scàndol? Lexa los hòmens  que sacrifiquen al Senyor Déu lur. ¿No  
Ex 10,7  al Senyor Déu lur. ¿No veus  que parex Egipte? 8 E apellaren Moysès e  
Ex 10,10  e a vostres infants, és dupte  que mal no’s penseu. 11 No’s ferà axí,  
Ex 10,12 sobre ella e deguastaran tota herba  que sia romasa en la terra de Egipte. 13 E 
Ex 10,13  la terra de Egipte ab las lagostas  que hy aportà, 14 qui pujaren sobre tota  
Ex 10,14  sobre tota la terra de Egipte [*],  que may aytals fóran ni seran, 15 e  
Ex 10,15  qui éran romasos de la pedre, axí  que res [*] no hy romàs en tot Egipte. 16  
Ex 10,17  e pregau al Senyor Déu vostro  que tolga de mi aquesta mort. 18 E isqué  
Ex 10,19  las lagostas en la Mar Roja, axí  que no’n romàs neguna en la terra de  
Ex 10,21  sobre la terra de Egipte axí  que’s palpen. 22 E stès Moysès la sua mà  
Ex 10,22  en tota la terra de Egipte, axí  que per III dies 23 negú no viu son frare  
Ex 10,25  e holocausts doneràs a nós  que oferiam al Senyor Déu nostro? 26 Tot  
Ex 10,26  una ungle de aquellas coses  que ops són devant lo Déu nostro, e  
Ex 10,26  devant lo Déu nostro, e majorment  que no sapiam aon degam sacrificar tro que 
Ex 10,26  no sapiam aon degam sacrificar tro  que en aquell loch vingam. 27 E endureý  
Ex 10,28  –Pertex-te de mi. Guarde’t  que vuymés no veges la mia cara, que en  
Ex 10,28 ’t que vuymés no veges la mia cara,  que en aquell die que a mi aparràs morràs. 
Ex 10,28  la mia cara, que en aquell die  que a mi aparràs morràs. 29 Respòs Moysès: 
Ex 11,1  vos-ha, e puxes costrenyarà-us  que iscau. 2 Digues, donchs, als fills de  
Ex 11,2  donchs, als fills de Yrrael,  que l’hom deman a son amich, e la fembra  
Ex 11,6  gran crit en la terra de Egipte  que may no n’hi hach aytal ne haurà 7  
Ex 11,7  d’hom tro sus a la bístia, per ço  que sapiau com per grans miracles Déu  
Ex 12,4  son veý qui li stà prop, ab tants  que hy púgan bastar a menjar l’anyell. 5  
Ex 12,11  -l’heu tost, car açò és Pascha,  que vol dir “Passament de nostro Senyor”.  
Ex 12,12  judicis en tots déus de Egipte,  que jo sóm Senyor. 13 E la sanch serà a  
Ex 12,16  fereu en ells res de obra fora ço  que tany a menjar. 17 [*] e aquell die  
Ex 12,25  25 E quant intrareu en la terra  que nostro Senyor vos donarà, axí com ha  
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Ex 12,33  -los de Egipte. E cuytava’ls  que isqués lo poble de la terra yvàs, car  
Ex 12,34  34 E aportà lo poble farina ans  que hy hagués levat, e ligaren-la en  
Ex 12,35  manat per Moysès e Aron, ço és,  que demanaren als egipcians vexells d’or  
Ex 12,36  Senyor gràcia devant los egipcians  que los ho prestaren, e despullaren los  
Ex 12,38  e d’infants, 38 e altre poble  que no podia hom nombrar, qui’s mesclà ab 
Ex 12,39 e massa. 39 E comolguéran la farina  que havían portada passada de Egipte, e  
Ex 12,40  de axir [*]. 40 Lo star  que féran los fills de Yrrael en Egipte  
Ex 13,2  ’m tots los primers fills  que han uberta la vulva en los fills d’  
Ex 13,3  tragué de aquest loch en mà fort,  que no mengeu vuy pa levat. 4 E †axit† lo  
Ex 13,5  amoreu e de l’aveu e del gebuzeu,  que jurà a vostros pares que us daria,  
Ex 13,5  gebuzeu, que jurà a vostros pares  que us daria, terra en què corre let e  
Ex 13,12  la volataria a nostro Senyor i ço  que serà primer en tas bísties. Tot açò  
Ex 13,12 serà primer en tas bísties. Tot açò  que hauràs mascle, sagreràs a nostro  
Ex 13,15 ço sacrifich a nostro Senyor tot ço  que obre volva que sia mascle [*].” 16 E  
Ex 13,15 nostro Senyor tot ço que obre volva  que sia mascle [*].” 16 E serà quax senyal 
Ex 13,17  qui és prop, car cuydave’s  que per ventura lo poble no’s penadís si  
Ex 13,17  si vaés quantre si batalla e  que s’entornàs en Egipte; 18 mas amanà  
Ex 13,21  de nit en columpna de foch, per ço  que fos capdell de la lur via. 22 E may no 
Ex 14,2 e dix: 2 –Parla als fills de Yrrael  que s’entórnan albergar dellà la regió de 
Ex 14,4  sa host, e sabran los egipcians  que jo sóm Senyor. E féran-ho axí. 5 E  
Ex 14,5  axí. 5 E féu hom a saber a Farahó  que lo poble era fugit, e fou mudat lo cor 
Ex 14,5  e diguéran: –¿Per què volguem  que lexàssem Yrrael que no’ns servís? 6 E 
Ex 14,5  què volguem que lexàssem Yrrael  que no’ns servís? 6 E pres la sua carreta 
Ex 14,11  en Egipte e per ço nos has amanats  que moríssem en aquest loch desert? ¿Per  
Ex 14,11  ¿Per què ho volguist axí fer,  que’ns traguessas de Egipte? 12 ¿No és  
Ex 14,12  12 ¿No és aquesta la paraula  que parlàvem a tu en Egipte, e dèyam:  
Ex 14,12  molt més val servir los de Egipte  que morir en aquest loch. 13 E dix Moysès  
Ex 14,13  las grans coses de nostro Senyor  que ferà vuy, car los de Egipte qui ara  
Ex 14,15  crides? Digues als fills de Yrrael  que se’n vagen, 16 e tu leva la tua verga 
Ex 14,16  sobre la mar e pertex-la, per ço  que vagen los fills d’Irrael per mig d’  
Ex 14,17  lo cor de Farahó e dels egipcians  que us encalcen, e glorificaré’m en  
Ex 14,18  18 e sabran los de Egipte  que jo sóm Senyor [*] 19 [*] qui anava  
Ex 14,20  lum scura e inluminava la nit axí  que no’s podien acostar los uns als  
Ex 14,22  d’Irrael per mig de la mar secha,  que la aygüe era axí com a mur a la una  
Ex 14,26 –Sten la tua mà sobre la mar per ço  que tórnan las aygües quantre los de  
Ex 14,28  cavallers e tota la host de Farahó  que éran intrats en la mar, que I d’ells  
Ex 14,28  Farahó que éran intrats en la mar,  que I d’ells no’n romàs. 29 E los fills  
Ex 14,31 a la riba de la mar e la gran plaga  que havia Déu feta quantre ells, e temé lo 
Ex 15,13  cap nostre e ells temían al poble  que remist, e portist-lo en la tua  
Ex 15,16  en granesa del teu bras. Sían fets  que no’s puguen moura com pedra, tro que  
Ex 15,16  no’s puguen moura com pedra, tro  que aquest teu poble, Senyor, ffassa  
Ex 15,17  obrat, lo teu santuari, Senyor,  que fermaren las tues mans. 18 Nostro  
Ex 15,23  nom al loch e apellà’l Marè,  que vol dir «Amargor». 24 E murmurà lo  
Ex 15,26  [*], no amanaré sobre tu la langor  que posí en Egipte, car jo sóm Senyor  
Ex 16,1  e Sinaý, al XVèn die del segon mes  que axiren de Egipte. Capítol XXI 2 Tot lo 
Ex 16,4  Ischa lo poble e culla cascú ço  que’ls abast a I die, per ço que’ls  
Ex 16,4  ço que’ls abast a I die, per ço  que’ls asaig si han la mia lig o no, 5 e  
Ex 16,5  VIèn die cúllan-na al doble més  que no solían. 6 E diguéran Moysès e Aron 
Ex 16,6  fills de Yrrael: –Al vespre sabreu  que nostro Senyor vos ha tremès de terra  
Ex 16,7  nostro Senyor, e nós, ¿qui som,  que haveu murmurat quantre nós? 8 E dix  
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Ex 16,8 ço com ha oyit vostre murmurament e  que murmuràs quantre ell; car nós, ¿qui  
Ex 16,13  e vinguéran tantas de guatles  que cobriren totas las tendas, e al matí  
Ex 16,15  los fills de Yrrael diguéran [*],  que vol dir: «Què és açò?», car ells no  
Ex 16,15  dix-los Moysès: –Aquest és lo pa  que us envia nostro Senyor a menjar. 16  
Ex 16,16  a menjar. 16 Aquesta és la paraula  que manà nostro Senyor: Culla d’aquell  
Ex 16,18  qui més n’havia no n’havia pus  que aquell qui menys n’havia, mas cascuns 
Ex 16,18 mas cascuns na ajustaren segons açò  que podien menjar. 19 E dix-los Moysès:  
Ex 16,23  és açò?», 23 e ell los dix: –Açò  que nostro Senyor mana: Lo repòs del  
Ex 16,23 santifichat a nostro Senyor. Tot ço  que haveu a fer demà feu-ho vuy, e ço  
Ex 16,23 haveu a fer demà feu-ho vuy, e ço  que deveu cuynar demà cuynau-ho vuy, e  
Ex 16,29  29 E dix Moysès al poble: –Vejau  que nostro Senyor vos ha donat [*] al VIèn 
Ex 16,32  dix Moysès: –Aquesta és la paraula  que manà nostro Senyor: “Umpliu una masura 
Ex 16,32  las devenidores generacions per ço  que conègan lo pa que jo’ls nodrí al  
Ex 16,32  per ço que conègan lo pa  que jo’ls nodrí al desert quant fos trets 
Ex 16,35  menjaren magna per XXXX anys tro  que vinguéran en la terra bona per star, e 
Ex 16,35  de aquest menjar fóran nodrits tro  que tocharen las pertides de Canahan. 36 E 
Ex 17,2  ab Moysès e dix: –Done’ns aygüe  que begam! E respòs Moysès: –Per què us  
Ex 17,6  sobre la pedra e axirà’n aygüe  que beurà lo poble. E féu-ho Moysès axí  
Ex 17,12  e las suas mans no s’abaxaren tro  que lo sol se colgà. 13 E Josuè encalsà  
Ex 18,1  de Median, sogre de Moysès, tot ço  que havia fet nostro Senyor a Moysès e a  
Ex 18,2  2 pres Sephorà muller de Moysès,  que havia lexada, 3 e II fills seus, la un 
Ex 18,8  8 comptà Moysès a son sogre tot ço  que Déu havia fet [*] als egipcians per  
Ex 18,8  amor de Yrrael, e tot lo treball  que li sdevench en la carrera, e que  
Ex 18,8  que li sdevench en la carrera, e  que nostro Senyor los havia desliurats e  
Ex 18,9  E alegrà’s Getró de tots los béns  que Déu havia fets a Yrrael, per ço car lo 
Ex 18,11  lo seu poble. 11 Ara he conegut  que és gran sobre tots los déus, per ço  
Ex 18,12  Aron e tots los vells de Yrrael  que menjassen pa devant Déu. 13 E en l’  
Ex 18,13  13 E en l’altre jorn sech Moysès  que jutjàs lo poble, qui stava devant  
Ex 18,14  E quant ho hach vist son sogre, ço  que feya en lo poble dix: –Què és açò que  
Ex 18,14  feya en lo poble dix: –Què és açò  que fas en lo poble? E per què seus sol e  
Ex 18,16  vénan a mi qui jutge entre ells e  que’ls mostre los menaments de Déu e las  
Ex 18,18  qui és ab tu. Aquest afer major és  que tu no’l poràs soferir; 19 mas oges  
Ex 18,19 açò qui a Déu tany, e li comptes ço  que Déu li diu, 20 e mostre al poble ço de 
Ex 18,20  per on deven anar, e la obre  que fassen. 21 Donchs, tria de tot lo  
Ex 18,21 avarícia, e stablex d’ells los uns  que sían senyors de XXX, los altres de C,  
Ex 18,22  càrrechs entre los altres per ço  que pus leuger ta sia; 23 e si açò fas,  
Ex 18,24  açò hach oÿt Moysès, féu tot ço  que ell havia manat, 25 e trià hòmens  
Ex 18,26  lo poble tostemps, e tot ço  que era greu comptaven a ell, e ells  
Ex 19,6  santa.” Aquestas són las paraulas  que parlaràs als fills de Yrrael. 7 E  
Ex 19,7  e sponé’ls totas las paraules  que havia manat nostro Senyor, 8 e respòs  
Ex 19,8  8 e respòs tot lo poble: –Ço  que nostro Senyor ha manat farem. E quant  
Ex 19,9  a tu en scurina de nuu per ço  que oja lo poble, e parlaré a tu e que  
Ex 19,9  que oja lo poble, e parlaré a tu e  que creguen a tu per tostemps. E féu a  
Ex 19,15  los: –Siau aparellats al terç die,  que no us acosteu a vostres mullers. 16 E  
Ex 19,21  21 dix-li: –Conjura lo poble  que per ventura no vulla passar los  
Ex 19,21  térmans per a veura lo Senyor, e  que no parèscan molts d’ells; 22 e los  
Ex 19,22  Senyor sían santificats per ço  que no’ls fira. 23 E dix Moysès a nostro  
Ex 19,24  ni pugen a nostro Senyor, per ço  que per ventura no’ls ocia. 25 E devallà  
Ex 20,8  Déu seu en va. 8 »Remembre’t  que santifichs lo die del dissapte. 9 VI  
Ex 20,12 12 »Honra ton pare e ta mare per ço  que vischas molt sobre la terra que nostro 
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Ex 20,12  ço que vischas molt sobre la terra  que nostro Senyor ta derà. 13 »No  
Ex 20,14  14 »No hauràs afer ab fembra  que no sia ta muller. 15 »No furtaràs. 16  
Ex 20,17  ni lo bou ni l’aze, no res  que ell haja. 18 E tot lo poble oÿa los  
Ex 20,19  No’ns parla nostro Senyor per ço  que per ventura no muyram. 20 E dix Moysès 
Ex 20,20  us vullau tembre; Déu vench per ço  que us provàs e que la temor sua fos en  
Ex 20,20  Déu vench per ço que us provàs e  que la temor sua fos en vosaltres e no  
Ex 20,22  de Yrrael: “Vosaltres haveu vist  que Déu del cel vos ha parlat. 23 No fareu 
Ex 20,26  per graus al meu altar, per ço  que la tua legesa no sia manifestament  
Ex 21,1  XXVI 1 »Aquests són los judicis  que’ls poseràs: 2 »Si compres servent  
Ex 21,8 lexar-la-ha, mas no haurà poder  que la vena a strany poble si la  
Ex 21,12  sens haver. 12 »E qui ferirà home  que’l vulla auciure, muyra. 13 E aquell  
Ex 21,19  no n’haurà mal lo feridor, emperò  que ell pach e que reta las despesas que  
Ex 21,19  lo feridor, emperò que ell pach e  que reta las despesas que lo ferit hauria  
Ex 21,19  ell pach e que reta las despesas  que lo ferit hauria fetas e la obra que en 
Ex 21,19 que lo ferit hauria fetas e la obra  que en aquell temps hauria feta. 20 »E qui 
Ex 21,22  e negun ferirà fembra prenyada e  que avortescha e s’afoll, e ella viurà,  
Ex 21,26  tremetrà’l-na franch per l’ull  que li ha tret; 27 e si la dent li  
Ex 21,30  ell darà per scapar sa vida ço  que hom li demanarà. 31 E si fer en lo  
Ex 21,36 si e lo cos del mort. 36 E si sabia  que lo bou fos feridor ab corn e no’l  
Ex 22,3  no haurà pena; 3 e si ho fa pus  que lo sol sia axit, fa homey, ell morrà.  
Ex 22,4  serà venut. 4 E si hom li troba ço  que ha furtat [*], o sia bou o aze o  
Ex 22,5  o en vinya e hy lexa son bestiar  que pastur la cose stranya, tot ço que  
Ex 22,5  que pastur la cose stranya, tot ço  que †menys† val en camp o en vinya smanerà 
Ex 22,6  qui stan en lo camp retran lo dan  que lo foch haurà fet. 7 »E si negú comana 
Ex 22,8  ajustar-s’ha a ells e jurerà  que no stès sa mà en cose de son proÿsme,  
Ex 22,11  veu, 11 segrament serà entre ells  que no serà en sa mà la cose de son  
Ex 22,11  lo segrament e ell no serà costret  que ho reta. 12 E si hom li ho ha tolt per 
Ex 22,14  a préstich e serà enfeblit o mort  que lo senyor no hy sia, serà costret que  
Ex 22,14  lo senyor no hy sia, serà costret  que ho reta. 15 E si lo senyor serà  
Ex 22,17 haver segons la manera de l’axovar  que las vèrgens han acostumat de pendre.  
Ex 22,18  »Aquells qui mal feran no soferràs  que visquen. 19 »E qui jaurà ab bístia, de 
Ex 22,25  qui stà ab tu, no li contresteràs  que li fasses fortsa, ni l’opembràs ab  
Ex 22,26  de ton proÿsme son vestir, ans  que lo sol se colch ret-la-hy, 27 car  
Ex 23,1  monsónega ni untaràs la mà per ço  que digues fals testimoni per lo peccador. 
Ex 23,2  en juý a santència de molts per ço  que pertesques de veritat. 3 A pobre no  
Ex 23,8 lo dreturer [*]. 8 No pendràs dons,  que los savis obseguen e gíran las  
Ex 23,11  VII any la lexaràs reposar per ço  que mengen los pobres tel teu poble, e tot 
Ex 23,11  los pobres tel teu poble, e tot ço  que romandrà menjar-ho-han las bísties 
Ex 23,12  e al die VII reposaràs, per ço  que rapòs ton bou e ton aze e lo fill de  
Ex 23,13  serventa e l’estrany. 13 »Tot ço  que us he dit guardau. E no jurareu per lo 
Ex 23,16  del mes de la tua obra primera  que salveràs al camp. »E la festa primera  
Ex 23,25  25 E servireu a nostro Senyor Déu,  que jo benehescha a tas personas e a tas  
Ex 23,28  28 e manaré devant tu dementre  que reposeràs l’aveu e la por al cananeu  
Ex 23,28  e a l’heteu e l’aveu abans  que tu intres. 29 »Jo los seré devant de  
Ex 23,29 seré devant de cara de I any per ço  que la terra no sia deserta e las bísties  
Ex 23,30  crèschan en quantre tu; 30 [*] tro  que sies crescut e tingues la terra. 31 »E 
Ex 23,33 33 ni no habitaran en la tua terra,  que per ventura no’t fassen peccar ves mi 
Ex 24,7  e ells diguéran: –Tot açò ferem  que nostro Senyor ha parlat, e serem  
Ex 24,8  és la sanch de la covinensa  que féu Déu ab vosaltres sobre totas las  
Ex 24,12  de pedre e la ley e los manaments  que he scrits per ço que’ls ensenys als  
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Ex 24,12  los manaments que he scrits per ço  que’ls ensenys als fills de Yrrael. 13 E  
Ex 24,14  als vells: –Sperau-vos ací tro  que tornem a vosaltres. Ja haveu ab  
Ex 25,2 e dix: 2 –Parla als fills d’Irrael  que’m donen las promíssias, e pendreu-  
Ex 25,3 grat las ofer. 3 Aquestas coses són  que deveu pendre: or i argent, aram e  
Ex 25,9 segons tota semblansa de tabernacle  que jo t’amostraré de fer e los vaxells  
Ex 25,21  21 en què posaràs lo testimoni  que jo’t daré, 22 e puxs manar-t’he e  
Ex 25,22 archa del testimoni, de totas coses  que manaré per tu als fills d’Irrael. 23  
Ex 25,27  hom meta forrellats en ells per ço  que hom puga aportar la taula. 28 E  
Ex 25,33  Aquesta serà la obra de VI canons  que partiran devant l’asta, 34 mas en  
Ex 25,40  40 [*] e fes segons lo axemplar  que a tu en lo munt és demostrat. 26,Tit  
Ex 26,5  en cascuna part així fermades  que baga quantra baga vinguen de la una a  
Ex 26,16  tabernacle del fust de setim, 16  que cascuna haja X colzades de longuesa, e 
Ex 26,19  XXXX fundements d’argent per ço  que II fundaments sían sotmesos a cascuna  
Ex 26,24 e seran ajustades [*] las II taulas  que deu hom posar als angles. 25 [*] 26 »E 
Ex 26,26  del fust de setim V, per ço  que tenguen las taulas a le un costat del  
Ex 26,29  e metràs-hi anells d’or per ço  que tinguen los forrallats las taulas, e  
Ex 26,30  lo tabernacle segons lo aximpli  que a tu al munt és demostrat. 31 »E feràs 
Ex 27,8  de l’altar per ell a portar; 8  que no serà gens macís, abans serà tou de  
Ex 27,20  20 »E mana als fills de Yrrael  que t’aporten oli de olives pur, que sia  
Ex 27,20  que t’aporten oli de olives pur,  que sia fet a molí, per ço que crem làntie 
Ex 27,20  pur, que sia fet a molí, per ço  que crem làntie tostemps 21 al tabernacle  
Ex 27,21  E ligaran-la Aron e sos fills  que ella crem tro al matí devant nostro  
Ex 28,1  Abiüd e Aletzàs e Thamar, per ço  que usen a mi de sacerdoci. 2 E faràs  
Ex 28,3 cor e complits de spirit de saviesa  que fassen vestidures a Aron en què sia  
Ex 28,4  ton frare, e a sos fills, per ço  que usen de sacerdoci a mi. 5 E pendran or 
Ex 28,7  altres costats de las sumitats e  que’s tornen en u. 8 E aquella texidura e 
Ex 28,23  or fort bell, 23 e II anells d’or  que poseràs en la una e l’altre somitat  
Ex 28,28  ab la sàvena de jacint, per ço  que la juntura afegida al reonal del  
Ex 28,34  mesclats enmig del senyal, 34 axí  que lo senyal sia d’or e la magrane [*].  
Ex 28,35  en lo ofici del ministeri per ço  que ogen lo so quant intrerà e axirà del  
Ex 28,38 làmina tostemps en son front per ço  que plàcia a nostro Senyor. 39 »E  
Ex 28,41 de tots, santificharàs-los per ço  que aministren e fassen sacerdoci [*]. 42  
Ex 28,42  42 E feràs bregués de li per ço  que cobren la carn de las lurs legesas,  
Ex 28,43  quant se poseran a l’altar per ço  que aministren lo santuari, e que no  
Ex 28,43  ço que aministren lo santuari, e  que no múyran colpables de iniquitats; e  
Ex 29,2 2 e pans alizos, e cocha sens levat  †que sia ajustada d’ous†, e crespells  
Ex 29,9  en religió perdurable. E pus  que hauràs concegrades lurs mans, 10  
Ex 29,13  ell. 13 E pendràs tot lo grex [*]  que sobre ells és, e oferràs encens sobre  
Ex 29,26 26 E pendràs lo pits del moltó †des  que és suanat† Aron, e santificar-l’has 
Ex 29,27  los pits [*] e’l costat  que pertís del moltó, 28 ab què has  
Ex 29,28  de lurs sacrificis de pau  que oféran a nostro Senyor. 29 »E de la  
Ex 29,29 Senyor. 29 »E de la vestidura santa  que userà Aron hauran sos fills aprés d’  
Ex 29,30  al tabernacle del testimoni per ço  que ministre en lo santuari. 31 »E pendràs 
Ex 29,33 tabernacle del testimoni, 33 per ço  que’m plàcia lo sacrifici, e la mà de  
Ex 29,35  car santifichades són. 35 »Ço  que t’he manat feràs sobre Aron e sos  
Ex 29,40  part de una fogassa untada ab oli  que haja masura la quarta part de aquella  
Ex 29,41  de la oferta del matí e segons ço  que diem, en odor de suavesa, 42 sacrifici 
Ex 29,44 l’eltar, e Aron e sos fills per ço  que usen a mi de sacerdoci. 45 E seré  
Ex 29,46  Yrrael e saré lur Déu, 46 e sebran  que jo sóm lo Senyor Déu d’ells qui’ls  
Ex 29,46  treguí de terra de Egipte per ço  que jo stigués entre ells, car jo sóm lo  
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Ex 30,4  la corona per cascun costat per ço  que los forrellats sien mesos en ells e l’ 
Ex 30,16  tabernacle del testimoni, per ço  que sia remembrament d’ells devant nostro 
Ex 30,20  se acosteran a l’altar per ço  que ofiren en aquell timiama a nostro  
Ex 30,21 aquell timiama a nostro Senyor 21 e  que no muyren. Ley perdurable serà a ells  
Ex 30,30 untaràs e santificaràs-los per ço  que usen a mi de sacerdoci. 31 »E als  
Ex 30,33  e sant serà a vosaltres. 33 Aquell  †que hom era ara aytal e hom no’n ferà  
Ex 30,38  car aquell qui’n ferà tal, per ço  que us de aquella odor, perirà dels seus  
Ex 31,4  e de saber per fer tota obre 4  que hom pot pensar [*], d’or e d’argent  
Ex 31,6  cor de hom savi e resposat per ço  que’s fassa tot ço que a tu he manat: 7  
Ex 31,6 resposat per ço que’s fassa tot ço  que a tu he manat: 7 lo tabernacle de la  
Ex 31,10 en lo ministeri de Aron e sos fills  que usen de lur ofici en los santuaris, 11 
Ex 31,11  timiama de bona odor [*]; e tot ço  que a tu maní. 12 E dix nostro Senyor a  
Ex 31,13  d’Irrael e diràs-los: “Vejau  que guardeu vostro dissapte, car senyal és 
Ex 31,13  e vostres generacions, per ço  que sapiau que jo sóm Senyor qui us  
Ex 31,13  generacions, per ço que sapiau  que jo sóm Senyor qui us santifich. 14 E  
Ex 31,18  de Sinaý, II taulas de testimoni  que éran de pedra, scritas ab lo dit de  
Ex 32,1  Capítol XXXVIII 1 E viu lo poble  que Moysès sa trigava a devellar del munt, 
Ex 32,3  -los-ma. 3 E féu lo poble ço  que ell dix, e aportaren los anells e los  
Ex 32,7  a Moysès e dix: –Vé e devalla,  que lo teu poble ha peccat, que traguist  
Ex 32,7  que lo teu poble ha peccat,  que traguist de terra de Egipte, 8 e tost  
Ex 32,8 e tost sa són pertits de la carrera  que tu’ls mostrist, e han fet un vadell  
Ex 32,9  altre vegada a Moysès: –Jo veig  que aquest poble és de dur cap; 10 lexe’m 
Ex 32,10  poble és de dur cap; 10 lexe’m  que la mia fortsa sa irescha quantre ells  
Ex 32,10  fortsa sa irescha quantre ells e  que’ls destroescha, e faré a tu en gran  
Ex 32,11  la tua fortsa quantre lo teu poble  que traguist de terra de Egipte en gran  
Ex 32,12  Prech-te, Senyor, no sia, per ço  que no diguen los de Egipte que per ço los 
Ex 32,12  per ço que no diguen los de Egipte  que per ço los ne treguist, [*] que’ls  
Ex 32,12  que per ço los ne treguist, [*]  que’ls ociessas en los munts [*]. Posa la 
Ex 32,14  14 E fou apagat nostro Senyor  que no fes tot lo mal que havia parlat  
Ex 32,14 nostro Senyor que no fes tot lo mal  que havia parlat quantre lo seu poble. 15  
Ex 32,21  a Aron: –Què’t féu aquest poble,  que amanasses sobre ells aquest peccat ten 
Ex 32,22 senyor, car tu conexs aquest poble,  que és enclinat a mal; 23 e digueren-ma: 
Ex 32,29  en son fill e en son frare, per ço  que us sia donada benedicció. 30 E en l’  
Ex 32,30  Pujaré a nostro Senyor e pregaré  que us perdó. 31 E tornà a nostro Senyor e 
Ex 32,31  -te, Senyor, per aquest poble  que ha peccat e han fet déu d’or, que tu  
Ex 32,31  que ha peccat e han fet déu d’or,  que tu los perdons aquest peccat. 32 E si  
Ex 32,35  lo poble per lo peccat del vadell  que féu Aron. 33,Tit Capítol XXXVIIIIº 1  
Ex 33,1  de aquest loch, tu e lo teu poble  que treguist de terra de Egipte, en la  
Ex 33,1  de terra de Egipte, en la terra  que juré a Abraam e Isach e Jacob e diguí: 
Ex 33,2  trematré devant tu l’àngel per ço  que git lo cananeu e amoreu e hateu [*] e  
Ex 33,3  let e mel, car jo no pujarè ab tu,  que lo poble és de dur cap, que per  
Ex 33,3  ab tu, que lo poble és de dur cap,  que per ventura jo no’l destroýs en la  
Ex 33,4 plorà e negú no’s vestí del vestir  que solia. 5 E dix nostro Senyor a Moysès: 
Ex 33,5  he. Ara posa ton altivesch per ço  que sàpies què’t faré. 6 E posaren los  
Ex 33,8  e guardaven lo dos de Moysès tro  que intràs a la tenda de la covinensa. 9  
Ex 33,10 Déu ab Moysès. 10 E vèyan-ho tots  que la columpna stava a la porta de la  
Ex 33,12  a nostro Senyor: –Tu’m manes  que jo men aquest poble, e no’m mostres  
Ex 33,13  tu, mostre’m la tua cara per ço  que sàpia que trop gràcia devant tu;  
Ex 33,13  ’m la tua cara per ço que sàpia  que trop gràcia devant tu; guarda lo teu  
Ex 33,16  què porem saber, jo e ton poble,  que hajam trobada gràcia devant tu, si no  
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Ex 33,16  devant tu, si no vas ab nós per ço  que siam glorificats de tots los pobles de 
Ex 33,17  Senyor a Moysès: –Aquesta paraula  que tu has parlada faré, car has trobada  
Ex 33,22  defendré’t ab la mia mà dreta tro  que sia passat, 23 e levaré la mia mà e  
Ex 34,1  e scriuré sobre ellas las paraulas  que éran en las altres que trenquist. 2  
Ex 34,1 las paraulas que éran en las altres  que trenquist. 2 Sies aparellat demà que  
Ex 34,2  trenquist. 2 Sies aparellat demà  que munts tantost al munt de Sinaý. E  
Ex 34,9  devant tu, Senyor, prech-te  que vages ab nós, car lo poble és de dur  
Ex 34,9  nós, car lo poble és de dur cap, e  que tolgues las nostras iniquitats e los  
Ex 34,9 nostras iniquitats e los peccats, e  que’ns possaeschas. 10 E respòs nostro  
Ex 34,10  Senyor: –Jo faré covinensa así  que tots ho veuran, e feré senyals que may 
Ex 34,10  que tots ho veuran, e feré senyals  que may no foren vists sobre la terra ne  
Ex 34,10  terra ne en negunes gents, per ço  que veja lo poble enmig de qui tu est la  
Ex 34,10  tu est la obra del Senyor temorosa  que jo faré. 11 »E guarda tot ço que jo t’ 
Ex 34,11  que jo faré. 11 »E guarda tot ço  que jo t’he vuy manat. Jo gitaré vuy  
Ex 34,12  e farizeu e aveu. 12 Guarda’t  que ab los stranys stadans de aquella  
Ex 34,16  de lurs fillas a tos fills, per ço  que, pus que ellas hauran fornicat ab lurs 
Ex 34,16 fillas a tos fills, per ço que, pus  que ellas hauran fornicat ab lurs déus e  
Ex 34,19 las novellas messas [*]. 19 »Tot ço  que obra la vulva del linatge masculí serà 
Ex 34,24 no aguaytarà la tua terra, e mentre  que tu pugeràs devant lo Senyor Déu teu  
Ex 34,28  Senyor XXXX dies e XXXX nits,  que pa no menjà ni aygüe no begué, e  
Ex 34,29  II taulas de testimoni e no sabia  que la sua cara fos cornuda per la  
Ex 34,32  fills de Yrrael e manà’ls tot ço  que havia oÿt de nostro Senyor al munt de  
Ex 34,34  ab ell, levave’s lo vel entrò  que axia, e adonchs parlava als fills d’  
Ex 34,34  parlava als fills d’Irrael ço  que li era manat, 35 e vèyan la cara de  
Ex 34,35  vèyan la cara de Moysès quant axia  que era cornuda, mas aquell cobria altre  
Ex 35,1  dix-los: –Aquestas coses són  que ha manades Déu fer: 2 “VI dies fareu  
Ex 35,4  de Yrrael: –Aquesta és la paraula  que manà nostro Senyor: 5 “†Pertir† las  
Ex 35,8  8 e oli a las lumenàries e per ço  que’n fassa ungüent e timiana molt suau;  
Ex 35,10 vosaltres és savi, vinga e fassa ço  que Déu ha manat, 11 ço és a saber, tenda  
Ex 35,19 de Aron bisbe e de sos fills per ço  que usen a mi de sacerdoci.” 20 E isqué  
Ex 35,25  25 E las fembras sàvias donaven ço  que sabien: jacint e porpre e vermelló e  
Ex 35,29  ab pensa humil oferían dons per ço  que féssan les obres que Déu havia manadas 
Ex 35,29  dons per ço que féssan les obres  que Déu havia manadas per Moysès, e tots  
Ex 35,35  35 Abdós ha complits de saviesa  que fassen obres [*], de jacint e de  
Ex 35,35  de bis, e de texir totas coses [*]  que tròpien. 36,Tit Capítol XXXXII 1 E [*] 
Ex 36,1  havia donada saviesa e enteniment  que sabéssan obrar [*] aquellas coses qui  
Ex 36,1 qui fossen ops en ús del santuari e  que manà nostro Senyor. 2 E quant hach  
Ex 36,5  a Moysès: –Més ofer lo poble  que ops no és. 6 E manà Moysès cridar que  
Ex 36,6  ops no és. 6 E manà Moysès cridar  que home ne fembre al sentuari no oferís  
Ex 36,7  de oferir dons 7 per ço car ço  que havían oferit hi bastava e hy sobrava. 
Ex 36,12  altre cortina axí matex, 12 per ço  que las ances vinguéssan quantre si la una 
Ex 36,13  [*]. 13 E Aron féu L cercles d’or  que s’agafassen ab las ances de las  
Ex 36,13  ab las ances de las cortines e  que’n fos fet un tabernacle. 14 E féu XI  
Ex 36,17 la vora [*] de la altre saga per ço  que’s lesacen la una a l’altre, 18 e L  
Ex 36,18  aram ab què’s lessàs lo terrat e  que’n fos fet un mantell de totas las  
Ex 36,22  en cascuna taula per ço  que la una se ajustàs ab l’altre; axí ho  
Ex 36,30 per cascuna part per los angles, 30  que VIII taulas fossen ensemps e haguéssan 
Ex 36,34  e féu los cercles d’or per ço  que pogués metre los forrellats, e cobrí  
Ex 36,38  [*], 38 e V colones ab V caps  que cobrí d’or, e féu-na V vazos d’  
Ex 37,7  ample, 7 e II xerubins d’or [*],  que posà a la una part e a l’altre de l’ 
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Ex 37,14  e mès en aquella forrellats per ço  que la taula se pogués portar, 15 e féu en 
Ex 37,19  e liris; ab obre agual de VI abres  que axien del fust del canalobre. 20 E en  
Ex 37,27  la corona per cascun costat per ço  que los forrellats s’hi matéssan e l’  
Ex 38,18 e d’alt V colzos, segons la masura  que havían totas las tendas del palau. 19  
Ex 38,25 santuari. 25 E fou ofert de aquells  que [*] havían XX anys [*], e éran  
Ex 38,30  ab sa grasella ab tots los vaxells  que ab ús d’ells sa tànyan, 31 e los  
Ex 39,3  d’or e pertí-las en fils per ço  que’s poguéssan tòrcer ab [*] colors, 4 e 
Ex 39,18  axí staven bé devant e detràs  que lo sobremuscle e lo reonal rellessaven 
Ex 39,19  ’ls una saveneta de jacint per ço  que no’s moguéssan, axí com manà Déu a  
Ex 39,23 bis retort, 23 senys d’or fort pur  que posaren entre las magranas en la  
Ex 39,31  E féran los fills de Yrrael tot ço  que Déu havia manat a Moysès, 32 e  
Ex 39,40  [*]; res dels vaxells no hy fallia  que hom manà fer a ministeri del  
Ex 39,41  [*], 41 e las vestiduras d’ell  que úsan los sacerdots en lo santuari,  
Ex 39,43  Senyor Déu. 43 E quant Moysès viu  que tota la obra era acabada, beneý’ls.  
Ex 40,9 lo tabernacle ab los vaxells per ço  que sia santificat, 10 l’altar de  
Ex 40,11 [*] sacrets ab oli de unció, per ço  que sían sants dels sants. 12 »E ajustaràs 
Ex 40,13 los has de santas vestiduras per ço  que’m servèschan e la lur unció profit en 
Ex 40,14  perdurable. 14 E féu Moysès tot ço  que havia manat nostro Senyor. 15 Al  
Ex 40,19  penjà devant ella lo vel per ço  que complís lo manament de Déu. 20 E posà  
Ex 40,30 cobriment del testimoni o covinensa  que pujassen a l’altar, axí com havia  
Lv 1,15  e torcerà-li lo cap al coll axí  que sia trencat lo cuyro, e lexen córrer  
Lv 2,3  odor a nostro Senyor. 3 E ço  que romandrà del sacrifici serà de Aron e  
Lv 2,8  de cèmola e d’oli. 8 »Pendràs ço  que oferràs a nostro Senyor, e liurar-ho 
Lv 2,11  Senyor. 11 »Totas las prezentallas  que seran ofertas a nostro Senyor sían  
Lv 2,11  Senyor sían menys de levat, [*] ço  que sacrificareu a nostro Senyor. 12 Las  
Lv 2,13  de suavetat. 13 »E qualque cose  que aportaràs per sacrificà, saleràs ab  
Lv 2,13 la covinensa [*] del teu sacrifici,  que en tota ta oferta oferràs sal. 14 »Si  
Lv 3,1  lur do, axí com de bous, aquell  que sacrificharà, sia mascle o sia  
Lv 3,17  de tot en tot no menjareu; lo grex  que és entorn del pits e aquell en què  
Lv 4,2  sacrifici e de tots los manaments  que lo Senyor ha manat que no’s fassen  
Lv 4,2  manaments que lo Senyor ha manat  que no’s fassen ferà qualsevolrà: 3 »E si 
Lv 4,3  oferrà per son peccat I vadell  que sia net al Senyor Déu. 4 E aportarà  
Lv 4,18  de l’altar dels holocausts,  que és a la porta del tabernacle del  
Lv 4,22  príncep quantre un home de ço  que nostro Senyor veda per ignorància, 23  
Lv 4,23  Senyor, I cabrit de las cabres  que sia net, 24 e pos la sua mà sobre lo  
Lv 4,26  e preguerà per ell per ço  que lo seu peccat sia perdonat. 27 »E si  
Lv 4,27  [*] peccarà per ignorància, ço és,  que fassa qualque cose que nostro Senyor  
Lv 4,27  ço és, que fassa qualque cose  que nostro Senyor vet en la lig e puxs se  
Lv 4,28  en la lig e puxs se’n lexa 28 e  que conega son peccat, ofira una cabra  
Lv 4,35  com se sol fer del sèu del moltó  que és sacrifichat per pacifichament, e  
Lv 5,1  veu de sagrament e serà testimoni  que ell ho oyí e hu viu e hy fou concent,  
Lv 5,2  qui tocarà alguna cose anorreada,  que sia morta per alguna bístie o que sia  
Lv 5,2  que sia morta per alguna bístie o  que sia morta per si matexa o per alguna  
Lv 5,3  l’home segons totas las sutzures  que ensutzen o ensutzar poden e li serà  
Lv 5,8  lo cap de la part del servigal axí  que li aparega lo coll en guisa que no sia 
Lv 5,8 axí que li aparega lo coll en guisa  que no sia squinsat, 9 e puxs sia degollat 
Lv 5,9  per las parets de l’altar, e ço  que de la sanch sobrerà fassa decórrer al  
Lv 5,11 a ell. 11 »E si no abasta son poder  que ofira II tortres o II coloms, ofira  
Lv 5,15 falcia e’n arror en aquellas coses  que són del Senyor sentifichades peccarà,  
Lv 5,16  lo pes del santuari, 16 e de assò  que aportarà se restituescha lo dan, e  
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Lv 5,17  ignorància e ferà una de las coses  que nostro Senyor veda en la lig, e  
Lv 6,2 negarà a son proÿsme alguna comanda  que li serà feta en fe, e ell la haurà  
Lv 6,5 totas coses pensades reta, 5 tot ço  que per engan volia retenir, entegrament,  
Lv 6,7  e perdó en aquell per cascuna cose  que peccà. Capítol VI 8 E parlà nostro  
Lv 6,10  sobre sa carn, e pendrà la cendra  que ferà lo foch e posarà aquella prop de  
Lv 6,13  13 Aquest és lo foch perdurable  que null temps no deu defallir en l’  
Lv 6,14  ley del sacrifici e dels presents  que deven ofarir los fills de Aron devant  
Lv 6,22 cremada en l’altar per lo sacerdot  que del pare per dret succeyrà, 23 e tot  
Lv 6,26  dels sants és. 26 E lo sacerdot  que ofer, menig aquella en lo loch sant a  
Lv 6,30  dels sants és, 30 e tota oferena  que’s degoll per peccat de la qual s’  
Lv 7,9  qui serà cuyt en forn e tot ço  que serà cuyt en chassola o en paella,  
Lv 7,10  sacerdot qui ho ofer; 10 vulle’s  que sia ab oli untat o mesclat o sia secha 
Lv 7,11  oferena de las coses passificables  que oféran al Senyor. 12 »E si la oferta  
Lv 7,14  Senyor, e serà dels sacerdots  que stan en lo sacrifici de la sanch, 15  
Lv 7,18  e majorment qualquequal ànima  que per aytal menjar sa ensutzerà, serà  
Lv 7,19  de la lig. 19 »E la carn  que tocharà en neguna cose inmunde no sia  
Lv 7,19  mas sia cremada al foch, e ço  que serà net d’ella sia menjat. 20 E  
Lv 7,20  de la oferta dels pacifichaments  que és oferta al Senyor Déu, parirà de son 
Lv 7,24 bèsties mortas per si e d’aquellas  que seran mortas per altres bísties [*] en 
Lv 7,25  usos; 25 e si algú menjarà lo sèu  que deu ésser ofert al Senyor Déu en  
Lv 7,30  tabernacle, e com abdues las coses  que oferran a Déu seran consegrades, liura 
Lv 7,33  en promíssies dels sacerdots 33  que ofíran la sanch e lo sèu; e los fills  
Lv 7,35  sacrifici del Senyor Déu en lo die  que Moysès ordonà a ells en ofici de  
Lv 7,36  a ells en ofici de prevere, 36  que manà a ells lo Senyor donar als fills  
Lv 7,38  Sinaý com manà als fills d’Irrael  que oferíssan lurs oblacions al Senyor Déu 
Lv 8,5  a ells: –Aquesta és la paraula  que nostro Senyor manà fer. 6 E mantinent  
Lv 8,10 lo qual untà lo tabernacle e tot ço  que és en ell, 11 e santifichà ells e  
Lv 8,30  l’ungüent de untadura e la sanch  que sobre l’altar havia scampada, e gità  
Lv 8,32  e sos fills los menjaran.” 32 E ço  que romandrà de las carns e del pa, sia  
Lv 8,33  axireu per VII dies, entrò al die  que sia complit lo temps de la vostra  
Lv 8,34 en aquests presents fets és, per ço  que cumplau vostro sacrifici. 35 De die e  
Lv 9,5 Déu.” 5 E aportaren totas las coses  que manà Moysès a la porta del tabernacle, 
Lv 9,6  dix Moysès: –Aquesta és la paraula  que manà nostro Senyor que fareu, e aparrà 
Lv 9,6  la paraula que manà nostro Senyor  que fareu, e aparrà a vosaltres la glòria  
Lv 9,10  e los ronyons e la part del fetge  que són per lo peccat perfumà sobre l’  
Lv 9,24  Déu a tota la moltitut. 24 E veus  que foch axí de Déu e devorà lo holocaust  
Lv 10,3  3 E dix Moysès a Aron: –Açò és ço  que parlà nostro Senyor: Jo seré  
Lv 10,6  vostres vestidures per ço  que per aventura no muyrau, per ço que  
Lv 10,6  que per aventura no muyrau, per ço  que sobre tota la coŀlecció no ischa  
Lv 10,6  Yrrael ploreran sobre lo cremament  que cremà nostro Senyor Déu; 7 mas  
Lv 10,7  vosaltres. E ells faéran segons  que manà Moysès. 8 E dix nostro Senyor a  
Lv 10,10  las vostres generacions 10 per ço  que hajau ciència de triar entre sant e no 
Lv 10,11  fills d’Yrrael tots los meus furs  que ha parlats Déu a ells per mà de  
Lv 10,12  éran romazos: –Preneu lo sacrifici  que romàs de la oferta de nostro Senyor e  
Lv 10,14 axí com és manat a mi. 14 E lo pits  que és ofert e la cama qui és depertida  
Lv 10,15  dels fills d’Irrael, 15 enaxí  que la cama e lo pits e lo sèu qui crema  
Lv 10,16  fou irat contre Aletzar e Aytamar,  que romanguéran fills de Aron, e dix: 17  
Lv 10,17 dels sants és, e és dat a vosaltres  que aporteu la iniquitat de la moltitut e  
Lv 10,17  la iniquitat de la moltitut e  que pregueu per aquells devant nostro  
Lv 11,2  fills d’Irrael: »Guardau tot ço  que he scrit per ço que sia vostro Déu.  
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Lv 11,2 »Guardau tot ço que he scrit per ço  que sia vostro Déu. Aquests són los  
Lv 11,2 vostro Déu. Aquests són los animals  que menjareu de tots los animals de la  
Lv 11,3  aquell qui ha depertida la ungle e  que remuch menjareu. 4 E qualquequal  
Lv 11,5  reputau aquella. 5 »E lo conill,  que remuga e no ha la ungle fesa, és no  
Lv 11,7 no ha la ungle fesa. 7 »E lo porch,  que ha la ungle fesa, no remuga. 8 »Las  
Lv 11,9  9 »E aquestas són las coses  que’s nodrexen en las aygües e són  
Lv 11,10  ales ni scata, axí en las aygües  que’s moven com en mar, és abominable a  
Lv 11,13  13 »E aquestas són las voletaries  que no deveu menjar, e squivadores són a  
Lv 11,23  23 E qualquequal de las voletaries  que solament hagen IIII peus, si no  
Lv 11,23  hagen IIII peus, si no aquestas  que havem ditas, lunyades sían de  
Lv 11,25  25 E si serà nacessària cose  que algú port de aquellas mortas, levarà  
Lv 11,26  entrò al sol post. 26 »Tot animal  que hage ungle mas no serà depertida ne no 
Lv 11,27  ses palmes de tots los animals  que van ab IIII peus, serà inmunde; e si  
Lv 11,29  ensutzades. 29 »E [*] d’aquellas  que’s moven en terra, axí com mostela e  
Lv 11,32  vespre. 32 »E qui caurà sobre ells  que sían morts serà ensutzat, axí vaxell  
Lv 11,32  serà ensutzat, axí vaxell de fust,  que hom usa, o pells o celici o qualque  
Lv 11,34 ésser trenchat. 34 Tots los menjars  que menjareu, si serà gitada aygüe demunt  
Lv 11,34  ells seran no nèdeus, e tota cose  que beureu gequida de tots los vaxells  
Lv 11,35  inmunde en caure de sobre, vullas  que sia forn, vullas que sia ferros de III 
Lv 11,35  sobre, vullas que sia forn, vullas  que sia ferros de III peus, sia destrovit  
Lv 11,41 inmunde tro al vespre. 41 »E tot ço  que grapona sobre la terra sia abominable  
Lv 11,43  neguna cose de aquellas per ço  que no siau inmundes, 44 car jo sóm lo  
Lv 11,45  terra, 45 car jo sóm lo Senyor  que aduguí a vosaltres de terra de Egipte  
Lv 11,45 vosaltres de terra de Egipte per ço  que fos a vosaltres en Senyor. Sants  
Lv 11,46  e de totas ànimas vivents  que’s moven en las aygües e graponen en  
Lv 11,47  e graponen en terra, 47 per ço  que sapiau e conegau las diferències del  
Lv 11,47  diferències del mon e lo no mon, e  que sapiau què deveu menjar e què deveu  
Lv 12,2  d’Irrael e digues a ells: »Fembra  que haurà consabut per sament, si  
Lv 12,4  ni no entre en lo santuari entrò  que sían complits los dies de la purgació. 
Lv 12,7  e donar-ho-ha al sacerdot 7  que ho ofira devant lo Senyor Déu e prech  
Lv 12,8  e fembre. 8 E si no haurà poder  que puga oferir anyell, prenga II tortres  
Lv 13,5  en lo die VIIè, e si veurà  que la lebrozia no serà crescuda ne  
Lv 13,7  car nèdeu és. 7 »E si aprés  que’l prevera l’haurà vist [*] la  
Lv 13,13  del prevere, 13 e veurà lo prevere  que la lebrozia li cobre tota la carn,  
Lv 13,21 la úlsara. 21 E si veurà lo prevere  que no haurà en ella cabell blanch, e ella 
Lv 13,24  l’home és munde. 24 »Carn e conna  que foch hage tochade e cremade e la  
Lv 13,26  ni la plaga no serà pus pregont  que lo cuyro ne la carn romanent, aquella  
Lv 13,30 veja a ell lo sacerdot. 30 E si veu  que sia pregont més avall del cuyro e en  
Lv 13,32  lo die VIIè jutge-lo, e si veurà  que no sia sclatada e los cabells seran en 
Lv 13,34 VII dies; 34 e si lo die setè veurà  que la plaga stiga en son loch ni no serà  
Lv 13,34  en son loch ni no serà pus pregona  que la carn romanent, mundarà aquell, e  
Lv 13,37  cabells negres, porà hom conèxer  que és sanat e porà pronunciar que l’home 
Lv 13,37  que és sanat e porà pronunciar  que l’home és nèdeu. 38 »Hom o fembra en  
Lv 13,39  aquells lo sacerdot; e si veurà  que la blanchor pendrà en color sotsscura, 
Lv 13,39  pendrà en color sotsscura, sàpia  que no és lebrozia mas màcula de color  
Lv 13,43  veurà lo sacerdot, condampne-lo  que és dupte que és lebrozia que és nada  
Lv 13,43  condampne-lo que és dupte  que és lebrozia que és nada en la calba.  
Lv 13,43  -lo que és dupte que és lebrozia  que és nada en la calba. 44 »E qualque  
Lv 13,45  e irà ab lo cap nuu e la vestidura  que porterà serà contexta ab lo capiró  
Lv 13,47  47 »Vestidures de lana e de li  que labrós haurà 48 en stam o sots  
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Lv 13,48  aquell o serta pell o qualque cose  que sia feta de la pell, 49 si de blancha  
Lv 13,51  serà jutjat lo vestiment e tot ço  que serà atrobat, 52 e per amor de açò sia 
Lv 13,53  ab flama de foch. 53 E si veurà  que ella no serà sclatada, 54 man hom que  
Lv 13,54  ella no serà sclatada, 54 man hom  que sían levades, e si no’n pot anar,  
Lv 13,55  55 E com veurà la faç de aquell  que no serà mudade ne reversade ne  
Lv 13,56  ab foch [*]. 56 E si despuxs  que la vestidura serà levade altre vegade  
Lv 13,57  vegade [*]; 57 e [*] veurà hom  que en las primeras taques aparrà la  
Lv 14,3  posade, e com atroberà la lebrozia  que serà mundade, 4 man en aquell que serà 
Lv 14,4  que serà mundade, 4 man en aquell  que serà purifichat que ofira per si II  
Lv 14,4 4 man en aquell que serà purifichat  que ofira per si II perdals vius los quals 
Lv 14,7  7 E de assò salpusch aquell  que és mundat VII vegades per ço que de  
Lv 14,7  que és mundat VII vegades per ço  que de dret sia purgat, e puxs lex anar lo 
Lv 14,7  e puxs lex anar lo pardal viu  que se’n vaja al camp. 8 »E com l’home  
Lv 14,10  III deenes de cèmola en sacrifici,  que sia mesclada ab oli, e I cister d’  
Lv 14,14  prevere de la sanch del sacrifici  que és degollat per la colpa, e posar-ne 
Lv 14,14 estrem de la orella dreta d’aquell  que deu ésser mundat, e sobre lo polzo en  
Lv 14,17  contra lo Senyor Déu, 17 e l’oli  que romandrà en la mà buyderà sobre l’  
Lv 14,17 estrem de la orella dreta d’aquell  que és mundat e sobre lo polzo de la mà e  
Lv 14,21 »E si serà pobre e no porà haver ço  que dit és, haja I anyell per la colpa per 
Lv 14,21  per la colpa per a oferir per ço  que prech per ell lo sacerdot, e la desena 
Lv 14,25  strem de la orella dreta d’aquell  que és mundat e sobre lo polze dret de la  
Lv 14,28  peu atrecí en lo loch de la sanch  que és schampada per la colpa, 29 e lo  
Lv 14,29  colpa, 29 e lo romanent de l’oli  que és en la sua mà sinestre git sobre lo  
Lv 14,32  32 »Açò és lo sacrifici del lebrós  que no pot haver totas coses en son  
Lv 14,35 la vostre haretat, 35 vindrà aquell  que serà de casa e fer-ho-ha a saber  
Lv 14,35  plaga de lebrozia és vist a mi  que sia en la mia casa.” 36 E lo prevere  
Lv 14,36 casa.” 36 E lo prevere manarà a ell  que deneig totas las universes coses de la 
Lv 14,36  universes coses de la case abans  que entre ell en aquella e que veja si  
Lv 14,36  abans que entre ell en aquella e  que veja si alguna lebrozia serà en  
Lv 14,36  lebrozia serà en aquella, per ço  que tota no sia feta inmunde de la cose  
Lv 14,36 tota no sia feta inmunde de la cose  que en la casa és, e puxs entre lo prevera 
Lv 14,36  entre lo prevera en la casa per ço  que conega la lebrozia. 37 E com veurà en  
Lv 14,43  la terra de la casa. 43 E si aprés  que las pedres na seran remogudes e las  
Lv 14,44  com lo sacerdot hi intrerà e veurà  que la lebrozia hi serà tornada e per las  
Lv 14,48  depertida de la casa, aprés  que la haurà exelbada, purifiquerà aquella 
Lv 15,2  d’Irrael e digau a ells: »Home  que soferà flux de sperma serà no nèdeu. 3 
Lv 15,3  ne és, e en cascun remembrament  que hom toch la carn d’aquell de qui  
Lv 15,10 qualquequal seurà sobre aquell citi  que ha segut aquell que sofer flux de  
Lv 15,10  aquell citi que ha segut aquell  que sofer flux de sperma serà ensutzat  
Lv 15,11 tot home qui tocharan aquests abans  que sían lavats ab las mans, levarà la sua 
Lv 15,12  al vespre. 12 E vaxell de terra  que ell hage tochat sia trenchat, e si és  
Lv 15,19 nèdea entrò al vespre. 19 »E fembra  que de son temps haurà flux de sanch al  
Lv 15,25  ell dormirà ensutzerà. 25 »Fembra  que per molts dies soferrà flux de sanch,  
Lv 15,31 31 »E mostrareu als fills d’Irrael  que’s guarden de legesa e que no muyren  
Lv 15,31  Irrael que’s guarden de legesa e  que no muyren en lurs letgesas com  
Lv 15,31  com ensutzeran lo meu tabernacle  que és entre ells. 32 Aquesta és la lig d’ 
Lv 15,32  32 Aquesta és la lig d’aquells  que han malaltia de flux d’esperma, e que 
Lv 15,32  han malaltia de flux d’esperma, e  que són ensutsats per jaure ab fembra, 33  
Lv 15,33  de aquellas qui han de lur temps e  que soferen flux de sanch, e dels hòmens  
Lv 15,33  flux de sanch, e dels hòmens  que jauhen ab ellas. 16,Tit Capítol XVI 1  
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Lv 16,2  e dix: –Parla a Aron ton frare  que no intre null temps en lo santuari qui 
Lv 16,2  de la claustre devant la cuberta  que cobre l’archa per ço que no muyre,  
Lv 16,2  cuberta que cobre l’archa per ço  que no muyre, car jo aparexeré sobre la  
Lv 16,3  ab açò vendrà Aron a la santedat,  que oferrà I toro per peccat e I moltó per 
Lv 16,4  de li e bragues de li per ço  que amach ses vergonyes, e sinya encara  
Lv 16,13  lo foch las coses odorants axí  que la neula de aquellas e la vapor cobre  
Lv 16,13  qui és sobre lo testament per ço  que no muyre. 14 E prenga de la sanch del  
Lv 16,16 ferà en lo tabernacle del testimoni  que és posat entre aquells enmig de las  
Lv 16,17 bisbe intrerà en lo santuari per ço  que prech per si e per la casa sua [*]. 18 
Lv 16,20  dels fills de Yrrael. 20 »E aprés  que haurà mundat lo santuari e lo  
Lv 16,23  testimoni, e poserà las vestidures  que primerament portava com intrà en lo  
Lv 16,27  27 E lo toro e lo cabrit  que seran degollats per peccat e dels  
Lv 16,29  obres, axí lo nediu com lo strany  que palegrineja entre vosaltres, 30 car en 
Lv 16,32  temps. 32 »E perdonerà lo sacerdot  que untat serà, en lo qual haurà untada la 
Lv 16,32  lo qual haurà untada la mà per ço  que servescha axí com a sacerdot per son  
Lv 16,34  fur legítim e perdurable, e per ço  que pregueu per los fills d’Irrael e per  
Lv 17,2 digues-los: Aquesta és la paraula  que manà Déu dient: 3 »Qualquequal hom  
Lv 17,3  hom dels fills d’Irrael  que ociurà bou o ovella o cabra en la  
Lv 17,5 los quals ociuran en lo camp per ço  que sia santifichat nostro Senyor Déu  
Lv 17,7  perdurable en aquells, e aquells  que vendran aprés d’ells. 8 »E en aquells 
Lv 17,8 de la casa d’Irrael e dels stranys  que palegrinegen ab vosaltres que oferrà  
Lv 17,8  que palegrinegen ab vosaltres  que oferrà holocaust o sacrifici 9 e no hu 
Lv 17,9 del tabernacle del testimoni per ço  que ofira a Déu, l’home aquell serà  
Lv 17,15 tallat de son poble. 15 »E la ànima  que menjarà cose morta per ci o per altre  
Lv 18,5  las mias ligs e los meus judicis  que fan l’hom viure en aquells. Yo sóm lo 
Lv 18,6  a la sanch de son proÿsme per ço  que descobre la sua legesa. Jo sóm lo  
Lv 18,9  de part de ton pare o de ta mare,  que serà engendrade en casa o defora. 10  
Lv 18,11  la filla de la muller de ton pare,  que engendrà ton pare e és sor tua, no  
Lv 18,17 fills de aquella no prengues per ço  que revelas la lur vergonya, car carn són  
Lv 18,19  mentre viurà. 19 »A la fembra  que haurà de ses mèstrues [*], no  
Lv 18,20 ab la muller de ton proÿsme, per ço  que la tua sament no sia ensutzade per  
Lv 18,21  a la ýdola de Moloch, per ço  que no ensutzes lo nom del Senyor Déu teu. 
Lv 18,25 quals jo visitaré ab ma ira, per ço  que rase los habitadors ceus. 26 »Guardau  
Lv 18,27  aquestas abominacions [*], 27 [*]  que faéran los habitadors de la terra que  
Lv 18,27  faéran los habitadors de la terra  que foren devant vosaltres e ensutzaren  
Lv 18,28  la qual cose vosaltres vos guardau  que semblantment no us rasa o us git si  
Lv 18,30  los meus manaments e no fassau ço  que féran aquells qui fóran abans de  
Lv 19,5  de secrifichament al Senyor per ço  que sia perdonat a vosaltres, 6 en lo die  
Lv 19,6 ell sia menjat e’n l’endemà, e lo  que romandrà en lo die terç sia cremat ab  
Lv 19,9  romanents no culliràs per ço  que’n cúllan los pobres, 10 ni en la  
Lv 19,10 no axengloneràs ni ajustaràs lo gra  que caurà, ans lo lexeràs cullir als  
Lv 19,15 car jo sóm Senyor. 15 »No fasses ço  que és malvat ne enich. No jutges  
Lv 19,17  lo castigueràs publichament per ço  que no hages sobre ell peccat. 18 No’t  
Lv 19,20  en scampament de samensa,  que sia serventa, jatcia ço que sia noble  
Lv 19,20  que sia serventa, jatcia ço  que sia noble emperò no remuda per preu,  
Lv 19,23  prepuci Iª scorsa– d’aquells poms  que seran germinats e seran no nèdeus a  
Lv 19,25  quint menjareu los fruyts ajustats  que porteran. Jo sóm lo Senyor Déu vostro. 
Lv 19,29 metràs ta filla al bordell, per tal  que la terra no sia sutze e no sia  
Lv 19,31  e ab ariolis no requirats, per ço  que no siau ensutzats per aquells. Jo sóm  
Lv 20,4  meu emperi e lexeran l’hom aquell  que haurà donat de la sua sament a Moloch  
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Lv 20,5  qui concentiran a ell per ço  que fornicassen ab Moloch, e tolré-los  
Lv 20,6  enmig del meu poble. 6 »E la ànima  que’s declinerà als devinadors e als  
Lv 20,13  13 »Qui dormirà ab mascle, ço és,  que jaurà ab ell e hi serà concent, muyren 
Lv 20,16  e la bèstie ociets. 16 »E fembra  que açò fassa de bèstie, abdosos muyren, e 
Lv 20,22  los meus juýs e feu aquells per ço  que no us avorrescha la terra en què deveu 
Lv 20,24  he en oy. 24 Jo parle a vosaltres  que possaÿschau la terra de aquells, la  
Lv 20,25  e ocell nèdeu del no nèdeu, per ço  que no ensutzeu las vostres ànimas en  
Lv 20,25 ovella ni en ocell e en totas coses  que’s moven en terra que jo he amostrades 
Lv 20,25  totas coses que’s moven en terra  que jo he amostrades a vosaltres que són  
Lv 20,25  que jo he amostrades a vosaltres  que són no nèdeas. 26 »E sereu sants a mi, 
Lv 20,26 vosaltres de tots los pobles per ço  que fósseu meus. 27 »Hom o fembra qui serà 
Lv 21,3  fill e filla e frare 3 e sor verge  que no és acostada a marit; 4 mas en  
Lv 21,7  vil ni desvergonyada ni aquella  que és rebujade per marit, car ell és  
Lv 21,8  sants, car jo sóm sant, Senyor  que santifich a vosaltres. 9 »E si filla  
Lv 21,21 21 tots aquells del linatge de Aron  que hauran res de açò [*] a oferir lo  
Lv 21,22 Déu. 22 Mengeran, emperò, dels pans  que són oferts en lo santuari. 23 E no  
Lv 22,2 –Parle a Aron e als fills d’aquell  que’s guarden de aquells qui són  
Lv 22,2  dels fills d’Irrael per ço  que no menyspreu lo nom de la mia  
Lv 22,2  lo nom de la mia santifichació  que ells matexs oferen. Jo sóm lo Senyor.  
Lv 22,3 lo Senyor. 3 »Digues [*] en aquells  que aprés d’ells vendran: »Tot hom de  
Lv 22,3  vendran: »Tot hom de vostra sament  que s’acosterà en aquellas coses que són  
Lv 22,3  que s’acosterà en aquellas coses  que són concegrades e que oferiren los  
Lv 22,3  coses que són concegrades e  que oferiren los fills de Yrrael al Senyor 
Lv 22,4  4 »Home de la sament de Aron  que serà lebrós e haurà flux de sperma  
Lv 22,4  no mengerà de aquellas coses  que són santifichades a mi entrò que sia  
Lv 22,4  que són santifichades a mi entrò  que sia sanat. Qui tocharà inmundícia de  
Lv 22,6  e no menjarà de aquellas coses  que són santifichades; mas com levarà la  
Lv 22,8  altre bístie no menjareu, per ço  que no siau ensutzats en aquellas. Jo sóm  
Lv 22,9  »Guardau los meus manaments per ço  que no siau sotmesos a peccat e que no  
Lv 22,9  ço que no siau sotmesos a peccat e  que no muyrau en lo santuari com haureu  
Lv 22,9  ensutzat aquell. Jo sóm lo Senyor  que santifich a ells. 10 »Negun hom strany 
Lv 22,12 poble, no menjarà de aquellas coses  que seran sacrifichades ni de las  
Lv 22,14  sacrifichades, anadescha en allò  que haurà menjat la quinta part, e don-  
Lv 22,15  santifichades dels fills d’Irrael  que oferiren al Senyor, 16 per ço que per  
Lv 22,16  que oferiren al Senyor, 16 per ço  que per ventura no sostenguen iniquitat  
Lv 22,16  santifichades. Jo sóm lo Senyor  que us santifich. Capítol XXII 17 E parlà  
Lv 22,21  oferrà-lo menys de màcula per ço  que sia acceptable. Nenguna màcula no serà 
Lv 22,23 »E porà oferir de grat bou o ovella  que haja talladas las orellas e la coha,  
Lv 22,25 vostro, o qualque cose volran donar  que sia corrompuda o no nèdea no prengau  
Lv 22,29  per acostament de gràcia, per ço  que puga ésser plasent, 30 aquell matex  
Lv 22,32 No ensutzeu lo meu nom sant, per ço  que jo sia santifichat enmig dels fills de 
Lv 22,32 de Yrrael, car jo sóm lo Senyor Déu  que us santifich, 33 que us he aduyts de  
Lv 22,33  lo Senyor Déu que us santifich, 33  que us he aduyts de la terra de Egipte per 
Lv 22,33 aduyts de la terra de Egipte per ço  que fos a vosaltres en Déu. Jo sóm lo  
Lv 23,3  vostres obres, e en lo VIIèn die,  que és dissapte, reposareu, e serà apellat 
Lv 23,11 sacerdot la garba devant Déu per ço  que sia acceptable per vosaltres a Déu. E  
Lv 23,12  aquella, 12 e oferreu en lo die  que la garba se alcerà devant Déu I moltó  
Lv 23,14  menjareu entrò solament aquell die  que portareu lo sacrifici a vostre Déu.  
Lv 23,22 las vostres generacions. 22 »E puxs  que haureu segades vostres messes, no  
Lv 23,22  al sòl, ne no cullireu las spigues  que romandran, mas lexar-les-heu als  
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Lv 23,28  car die és de perdonansa per ço  que perdó a vosaltres lo Senyor Déu  
Lv 23,29 lo Senyor Déu vostro. 29 Tota ànima  que no serà aflegida en aquell die serà  
Lv 23,34  als fills d’Irrael e digues-los  que en lo XVèn die de aquest mes cetè  
Lv 23,38  vostros e las ofertas per vot e ço  que de grat donau a nostro Senyor. 39 »E  
Lv 23,39 e lo die VIII serà dissapte, ço és,  que posareu. 40 E vosaltres pendreu lo  
Lv 23,40  brancha de palmers, e rams de fust  que haja la fulla spessa, e de sàlzer de  
Lv 23,43  staran en las cabanas 43 per ço  que diguen aquells que aprés de vosaltres  
Lv 23,43  43 per ço que diguen aquells  que aprés de vosaltres vendran que jo fiu  
Lv 23,43  que aprés de vosaltres vendran  que jo fiu habitar en tabernacles los  
Lv 24,2 Moysès: 2 –Mana als fills d’Irrael  que aporten a tu oli de olives molt pur e  
Lv 24,4 generacions. 4 E sobre lo canalobre  que és molt pur posa ellas devant lo  
Lv 24,6 dels quals metràs VI sobre la taula  que és molt pura, devant Déu la stabliràs. 
Lv 24,7  poseràs encens molt luent per ço  que sia pa en remebrament de sacrifici a  
Lv 24,9 seran de Aron e de sos fills per ço  que mengen aquells en loch sant, car sant  
Lv 24,10  en perdurable dret. 10 »E veus  que axí un fill de una fembra de Yrrael,  
Lv 24,12 E matéran aquell en la càrcer entrò  que sabéssan què manaria Déu que fos fet  
Lv 24,12  entrò que sabéssan què manaria Déu  que fos fet d’ell. 13 E parlà nostro  
Lv 24,14 fora las albergades, e tots aquells  que oÿren dir la flastomia posen lurs mans 
Lv 24,16  ab pedres per tot lo poble, vullas  que sia ciutadà o palegrí; si blastomarà  
Lv 24,22  judici sia entre vosaltres, vullas  que sia palegrí vullas que sia ciutadà  
Lv 24,22  vullas que sia palegrí vullas  que sia ciutadà aquell qui peccarà, car jo 
Lv 25,6  e a ton logater e a l’estrany  que palegrineja ab tu, 7 e tas bísties e  
Lv 25,7 7 e tas bísties e totas tas ovellas  que’t nexeran menjaran ab tu. 8 »E  
Lv 25,8  d’anys, ço és, VII vegades VII,  que tots ensemps fan XXXXVIIIIº anys, 9 e  
Lv 25,12  jubileu, mas del camp menjareu ço  que serà en ell. 13 »En l’any jubileu  
Lv 25,18 meus juýs e compliu aquells, per ço  que pugau habitar en la terra sens neguna  
Lv 25,21 sizè, e dar-vos-he tant de blat  que bast a III anys. 22 E sembrareu en l’ 
Lv 25,22  blat vell entrò al novèn any, fins  que venga lo novell, e menjareu lo vell.  
Lv 25,25 lo pus proÿsme d’ell pot rembre ço  que aquell vendrà; 26 e si no havia  
Lv 25,27  de aquell temps com se vané, e ço  que romandrà sia retut al comprador, e  
Lv 25,28  lo preu, haja lo comprador açò  que compre entrò a l’any jubileu; e en  
Lv 25,29  sa pocessió. 29 »E qui vendrà casa  que sia prop lo mur, haurà lecència de  
Lv 25,30  posseyrà aquella, e aquells  que aprés d’ell vendran per tostemps, e  
Lv 25,31  31 E si la casa serà en vila  que no haja murs, e per dret de camp la  
Lv 25,32  32 »Emperò cases de levitans  que sían en las ciutats, tots temps las  
Lv 25,33  a ells, car las casas dels levins  que fora las ciutats són lurs haretats  
Lv 25,36 no prengues usura d’ell tu, ni més  que no li donist. Tem lo Senyor Déu teu  
Lv 25,36  Tem lo Senyor Déu teu per ço  que puga viura ton frare ab tu. 37 No  
Lv 25,38  de la terra de Egipte per ço  que donàs a vosaltres la terra de Canahan  
Lv 25,38  la terra de Canahan per ço  que fos vostre Déu. 39 »E si ton frare  
Lv 25,44  sían a vosaltres de las nacions  que són entorn vosaltres, 45 e dels  
Lv 25,46  heretatge, transportant en aquells  que aprés d’ells vendran, e poceyr-los  
Lv 25,51  enchara, servescha tants anys tro  que complescha ço que costà. 52 E si ha  
Lv 25,51  tants anys tro que complescha ço  que costà. 52 E si ha servit més que no  
Lv 25,52 ço que costà. 52 E si ha servit més  que no costà, sían comptats los anys que  
Lv 25,52  no costà, sían comptats los anys  que haurà més servit tro a l’any jubileu, 
Lv 25,53  haurà servits los anys, guarde’t  que devant tu no sia aflegit fortsadement  
Lv 26,1  en tota la vostra terra per ço  que adoreu a ella, car jo sóm lo Senyor  
Lv 26,13  13 car jo sóm lo Senyor Déu vostro  que aduguí a vosaltres de la terra de  
Lv 26,13  de la terra de Egipte per ço  que no servísseu a ells, e qui trenquí las 
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Lv 26,15  ligs, ne los meus juýs avorrireu e  que no fassau ço que per mi és ordonat, e  
Lv 26,15  juýs avorrireu e que no fassau ço  que per mi és ordonat, e que enrera torneu 
Lv 26,15  fassau ço que per mi és ordonat, e  que enrera torneu la mia covinensa, 16 jo  
Lv 26,16  soptosament en torbament, en ardor  que scureyrà los vostros ulls e consumarà  
Lv 26,17  e subjugar-vos-he en aquells  que us han oy, e fogireu e negú no us  
Lv 26,22  a vosaltres bísties salvatges  que consumeran vosaltres e vostres  
Lv 26,26  lo bastó del pa vostro axí  que X fembras seran en I forn coent los  
Lv 26,29  rahó de vostros peccats, 29 enaxí  que menjareu las carns de vostros fills e  
Lv 26,31  vós en oy la mia ànima, 31 en tant  que las vostres ciutats tornaré en desert  
Lv 26,31  feré desert lo vostro santuari axí  que no rabré d’equí avant la odor de  
Lv 26,36 habitàveu en ella. 36 »E en aquells  que de vosaltres romandran daré pahor en  
Lv 26,36 las regions de lurs enamichs, enaxí  que ells fugiran per lo so de la fulla de  
Lv 26,40  los lurs seran aflegits, 40 entrò  que confessen lurs iniquitats e que’s  
Lv 26,40  que confessen lurs iniquitats e  que’s remembren de lurs mals per la  
Lv 26,40  de lurs mals per la falcia  que feren a mi e per ço car anaren contre  
Lv 26,41  en la terra de lurs enamichs entrò  que hage vergonya la pensa d’ells no  
Lv 26,44  en tot ni no’ls menyspresaré axí  que de tot sían consumats, ans altre  
Lv 26,45  de Egipte devant las gents per ço  que fos lur Déu. Yo sóm lo Senyor Déu.  
Lv 27,2 2 –Parle als fills d’Irrael: »Home  que ferà vot a Déu e obliguerà la sua  
Lv 27,8 e la fembra, X. 8 E si seran pobres  que no puguen star a la dita stimació,  
Lv 27,8 staran devant lo sacerdot, e segons  que aquell veurà lur poder que púgan  
Lv 27,8 e segons que aquell veurà lur poder  que púgan donar, aytant doneran. 9 »E  
Lv 27,9  haurà fet vot al Senyor de bístie  que pugue éser sacrifichade, lo vot serà  
Lv 27,10  car si ell lo cambiarà, e aquell  que és cambiat e aquell per què és cambiat 
Lv 27,12 12 lo qual jutge si és bo o àvol, e  que axí stablescha lo preu, e ço que ell  
Lv 27,12  e que axí stablescha lo preu, e ço  que ell dirà, que axí sia. 13 E si dar-  
Lv 27,12  lo preu, e ço que ell dirà,  que axí sia. 13 E si dar-ho volran  
Lv 27,14  »E si home ferà vot de la sua casa  que la santificharà a Déu, concidererà lo  
Lv 27,14 si és bona o mala, e segons lo preu  que per aquell serà ordonat serà venuda.  
Lv 27,19  aquell volrà rembre lo camp aquell  que ell promès, anedescha la quinta part  
Lv 27,20 ha; 20 e si no’l volrà rembre, mas  que serà a algun altre venut, d’equí  
Lv 27,23 al jubileu, e donerà lo preu aquell  que l’havia promès al Senyor, 24 e en lo  
Lv 27,24 lo jubileu tornerà al primer senyor  que l’havia venut e l’havia hagut en  
Lv 27,26  a XX malles. 26 »Los primers nats  que pertanyen al Senyor Déu negú no’ls  
Lv 27,28  com dabans serà stimat. 28 »Tot ço  que a Déu serà concegrat, sia home o  
Lv 27,29  al Senyor. 29 E tota concegració  que serà oferta per home, no sia remut; e  
Lv 27,32 dècimes. 32 Bous e ovellas e cabres  que passen sots la verga del pastor,  
Lv 27,33  cose, car si algú ho muderà, ço  que serà mudat e ço que’s muderà serà  
Lv 27,33  ho muderà, ço que serà mudat e ço  que’s muderà serà santifichat al Senyor  
Lv 27,34  34 Aquests són los manaments  que manà nostro Senyor per mà de Moysès  
Ex 2,13  e dix a la un qui feya tort per  què feria son proÿsme. 14 E ell respòs:  
Ex 2,18 devant [*] lur pare dix-los: –Per  què sou vengudas pus tost que no solíau?  
Ex 2,20  20 E ell dix: –A on és? Per  què’l na jaquís anar? [*]. 21 E quant fou 
Ex 3,3 «Iré a veura aquesta [*] vizió, per  què no’s crema la gavarrera.» 4 E viu  
Ex 3,5  calsat de tos peus, car lo loch en  què stàs terra santa és. 6 E dix: –Jo sóm  
Ex 3,8  terra bona e spayosa, en terra en  què corre let e mel, la terra del cananeu  
Ex 3,9 vengut a mi, e viu lur aflicció per  què són opremuts dels egipcians. 10 Mas  
Ex 3,13  si’m diuhen: “Quin nom ha?”,  què’ls diré? 14 E dix Déu a Moysès: –Jo  
Ex 3,17  e aveu e gebuzeu, en la terra en  què corre let e mel.” 18 E oyran la tua  
Ex 4,12 en la tua bocha, e ensenyar-t’he  què parlaràs. 13 E dix Moysès: –Prec-te, 
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Ex 4,15  e en la sua, e mostrar-vos-he  què deureu fer. 16 Ell parlarà per tu al  
Ex 4,17 17 E prin aquesta verga en ta mà en  què deus fer los senyals. 18 E anà-sse  
Ex 4,28  las paraulas de nostro Senyor per  què havia tramès los senyals que havia  
Ex 5,4  4 E dix lo rey de Egipte: –Per  què vosaltres, Moysès e Aron, somoveu lo  
Ex 5,14 E ferien lo poble [*] e dèyan: –Per  què no compliu la masura de las teulas vuy 
Ex 5,15  a Farahó e diguéran-li: –Per  què fas quantre nós, servents teus? 16 Vet 
Ex 5,16  nosaltres servents teus som; ¿per  què’ns feren a tort los majorsdòmens? 17  
Ex 5,22 a nostro Senyor e dix: –Senyor, per  què has turmentat aquest poble? Per què m’ 
Ex 5,22 què has turmentat aquest poble? Per  què m’has tramès 23 per ço que jo intràs  
Ex 5,23  e ha turmentat lo teu poble? Per  què, Senyor, no’l desliurist? 6,Tit  
Ex 6,1 nostro Senyor a Moysès: –Ara veuràs  què faré a Farahó, car per mans forts los  
Ex 6,4  terra de lur palegrinació en  què foren ells stranys. 5 Yo oyí lo  
Ex 8,22 maravellas en la terra de Jassen en  què és lo meu poble, que no hy haurà  
Ex 10,23  son frare ni’s moch del loch en  què era. E allà on staven los fills d’  
Ex 12,30  en Egipte, car no hy havia casa en  què no hy hagués mort. 31 E apellà Farahó  
Ex 13,3  –Remembrau-vos de aquest die en  què isqués de Egipte e de la casa de  
Ex 13,3 Egipte e de la casa de servitut, en  què nostro Senyor vos tragué de aquest  
Ex 13,5  pares que us daria, terra en  què corre let e mel, salabrereu aquesta  
Ex 13,8  fill aquell die e diràs: “Açò és  què’ns féu nostro Senyor quant isquem de  
Ex 14,5  sobre lo poble, e diguéran: –¿Per  què volguem que lexàssem Yrrael que no’ns 
Ex 14,11  en aquest loch desert? ¿Per  què ho volguist axí fer, que’ns  
Ex 14,15  Senyor a Moysès: –Què és açò? Per  què crides? Digues als fills de Yrrael que 
Ex 15,17  haretat, en lo teu ferm statge en  què has obrat, lo teu santuari, Senyor,  
Ex 15,21  aprés ella [*] ab aldufs, 21 ab  què cantaren e dèyan: Cantem a nostro  
Ex 16,3  los pans [*] sadollament. Per  què’ns manist de allà en aquest loch del  
Ex 16,15  «Què és açò?», car ells no sabían  què era. E dix-los Moysès: –Aquest és lo 
Ex 17,2  que begam! E respòs Moysès: –Per  què us barallau ab mi? Per què temptau a  
Ex 17,2  –Per què us barallau ab mi? Per  què temptau a nostro Senyor? 3 E hagué alí 
Ex 17,3  murmurà quantre Moysès e dix: –Per  què’ns feras exir de Egipte? ¿Perquè  
Ex 17,5  los fills de Yrrael, e la verga ab  què ferist lo flum porta en ta mà, e vé- 
Ex 17,12  pedra e posaren-la sots ell en  què’s sech. Aron e Hur sostenían las suas 
Ex 18,14  és açò que fas en lo poble? E per  què seus sol e tot lo poble te spera del  
Ex 18,20  li diu, 20 e mostre al poble ço de  què ell se clama, i la costum de honrar, e 
Ex 18,21  hòmens poderosos i tements Déu, en  què sia veritat e aÿren avarícia, e  
Ex 19,4  d’Irrael: 4 “Vosaltres haveu vist  què ha Déu fet als egipcians, com vos he  
Ex 22,3  fa homey, ell morrà. E si no ha  què reta per lo ledronici, serà venut. 4 E 
Ex 22,27  és sol lo vestir de sa carn de  què’s cobre e no n’ha altre ab què’s  
Ex 22,27 de què’s cobre e no n’ha altre ab  què’s dorme; si crida a mi, oyr-l’he  
Ex 25,20 las cares. Aquest és lo cobertor ab  què’l cobriràs, 21 en què posaràs lo  
Ex 25,21  cobertor ab què’l cobriràs, 21 en  què posaràs lo testimoni que jo’t daré,  
Ex 25,27  27 sa corona haurà anells d’or en  què hom meta forrellats en ells per ço que 
Ex 25,29  [*] encensers e anaps, en  què deven oferir los sacrificis, de or  
Ex 25,38  quantrari. 38 E feràs mochadors en  què sían apagades; sien fetas d’or molt  
Ex 26,17 taula II encastadures sían fetas ab  què s’ajust la una taula ab l’altre; en  
Ex 26,19  qui s’enclina ves migdie, 19 en  què scamparàs XXXX fundements d’argent  
Ex 26,33 [*] seran per los sercles dintre en  què poseràs l’archa del testimoni, en què 
Ex 26,33  poseràs l’archa del testimoni, en  què lo santuari e los santuaris seran  
Ex 27,14  ves orient haurà L colzos, 14 en  què haurà tendes de XXXX colzos [*]. 15  
Ex 28,3  que fassen vestidures a Aron en  què sia santificat e servescha a mi. 4 »E  
Ex 28,36 feràs una launa d’or fort bell, en  què entretellaràs: “Nostro Senyor sant”,  
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Ex 29,28  costat que pertís del moltó, 28 ab  què has comensat [*] a Aron e a sos fills  
Ex 29,38  tocarà serà santificat. 38 »Açò és  què feràs en l’altar: II anyells cascun  
Ex 32,1  qui’ns vage devant, car no sabem  què s’ha sdevengut a Moysès, qui’ns ha  
Ex 32,11  lo Senyor Déu e deya: –Senyor, per  què yrexs la tua fortsa quantre lo teu  
Ex 32,13  del cel, e tota aquesta terra de  què he parlat daré a la vostra sament e  
Ex 32,23  qui’ns vàjan devant, car no sabem  què s’ha sdevengut a Moysès, qui’ns  
Ex 32,32  rau-me, Senyor, del teu libre en  què m’has scrit. 33 E respòs-li nostro  
Ex 33,5  ton altivesch per ço que sàpies  què’t faré. 6 E posaren los fills de  
Ex 33,16  tragues de aquest loch, 16 car ¿en  què porem saber, jo e ton poble, que hajam 
Ex 35,19  vestiari, 18 [*] 19 e vestits ab  què hom se vista al ministeri del  
Ex 36,18  altre, 18 e L civellas de aram ab  què’s lessàs lo terrat e que’n fos fet  
Ex 37,16  e tasses d’or pur fort bell en  què hom ofer los sacrificis. 17 E féu  
Ex 38,9  9 E féu palau envés migdie en  què havia tendas de bis retort de C  
Ex 38,26  †per stat† C besants d’argent de  què hom féu los vazos del santuari e la  
Ex 38,30 LXXIIM besants e CCCC sicles, 30 de  què hom féu los vazos a l’intrant del  
Ex 39,1 vermelló e de bis féu vestiduras de  què’s vestís Aron quant aminestrava los  
Ex 39,24 24 dels senys d’or e la magrana de  què anava lo bisbe ornat quant feya son  
Ex 40,5  sas luernas. 5 E l’altar d’or ab  què’s sacrifica l’encens, devant l’  
Lv 1,12  posar-ho-han sobre la lenya en  què hom metrà foch, 13 e los budells e los 
Lv 1,16  ves orient, en aquell loch en  què hom sol gitar la cendra. 17 E  
Lv 3,17  que és entorn del pits e aquell en  què pengen los lombles oferreu sobre l’  
Lv 10,9 9 –Tot vi és qui pot embriagar; per  què no’n beuràs tu ni tos fills com  
Lv 10,17  fills de Aron, e dix: 17 –Per  què no menjau lo sacrifici fet per peccat  
Lv 11,21 IIII peus e haurà longia detràs per  què saltarà sobre terra, 22 menjar deveu,  
Lv 11,32  o pells o celici o qualque cose en  què’s fa obra, sia tenguda en aygüe, car  
Lv 11,47  del mon e lo no mon, e que sapiau  què deveu menjar e què deveu lexar. 12,Tit 
Lv 11,47  e que sapiau què deveu menjar e  què deveu lexar. 12,Tit Capítol XII 1 E  
Lv 13,26  spècia de lebrozia sotsscura; per  què lo prevere tingue aquell tanchat per  
Lv 14,57  diverses colors de aquellas 57 ab  què’s puga conèxer qui és munde o  
Lv 15,9  al vespre. 8 [*] 9 E lo siti en  què ha segut és inmunde. 10 E qualquequal  
Lv 17,14 de totas las carns és la sanch. Per  què jo diguí als fills d’Irrael: La sanch 
Lv 20,17  d’ell, gran letgeza fan, per  què sien morts devant lo poble, per ço car 
Lv 20,22 ço que no us avorrescha la terra en  què deveu intrar e habitar. 23 No vullau  
Lv 20,23  aquestas coses faeren ells, per  què jo los he en oy. 24 Jo parle a  
Lv 24,12  en la càrcer entrò que sabéssan  què manaria Déu que fos fet d’ell. 13 E  
Lv 25,9  jorn és temps de perdonances; per  què en aquell die de perdonament tochareu  
Lv 27,10  aquell que és cambiat e aquell per  què és cambiat serà concegrat a nostro  
Ex 1,18  18 E lo rey apellà-las e dix:  –Què és assò que voleu fer, que los  
Ex 4,2  Déu.” 2 E dix-li nostro Senyor:  –Què és axò que tens en la mà? E ell  
Ex 13,14  ton fill, demà o l’altre, e dirà:  “Què és açò?”, diràs-li: “En mà fort nos 
Ex 14,15  15 Dix nostro Senyor a Moysès:  –Què és açò? Per què crides? Digues als  
Ex 15,24  lo poble quantre Moysès e dix:  –Què beurem? 25 E ell cridà a nostro  
Ex 16,15  Yrrael diguéran [*], que vol dir:  «Què és açò?», car ells no sabían què era. 
Ex 16,22  vinguérana Moysès e diguéran:  «Què és açò?», 23 e ell los dix: –Açò que  
Ex 17,4 cridà Moysès a nostro Senyor e dix:  –Què faré en aquest poble [*]? 5 E dix  
Ex 18,14 sogre, ço que feya en lo poble dix:  –Què és açò que fas en lo poble? E per què 
Ex 32,21  fills de Yrrael. 21 E dix a Aron:  –Què’t féu aquest poble, que amanasses  
Lv 25,20  ella. 20 E si vosaltres direu:  “Què menjarem en l’any VIIè, si no  
Ex 33,7  E tot lo poble qui havia neguna  querela axia a la tenda [*]. 8 [*] e  
Ex 9,24  sobre terra de Egipte, 24 e foch  queya ensemps [*], 25 e ferí la pedra [*]  
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Ex Inc  lo segon libre de la Bíblia,  qui és apellat Èxodus. 1,Tit Capítol  
Ex 1,1  són los noms dels fills de Yrrael  qui entraren en Egipte ab Jacob, e cascú  
Ex 1,5  e Benjamín. 5 Totas las ànimas  qui isquéran de la cuxa de Jacob éran LXX. 
Ex 1,8  levà’s rey novell sobre Egipte,  qui no conegué Josep, 9 e dix a son poble: 
Ex 2,2  e pres muller de son linatge, 2  qui consabé e parí un fill. E viu-lo  
Ex 2,7 –¿Vòs que apallem una fembra habrea  qui puscha nodrir l’infant? 8 E ella  
Ex 2,11  d’ells. E viu un baró de Egipte  qui ferí un dels hebreus sos frares; 12 e  
Ex 2,13 isqué l’altre die e viu II hebreus  qui’s barellaven, e dix a la un qui feya  
Ex 2,13  qui’s barellaven, e dix a la un  qui feya tort per què feria son proÿsme.  
Ex 3,7  seu crit per la duresa de aquells  qui’ls mètan en obres, 8 e [*] devall per 
Ex 3,14  14 E dix Déu a Moysès: –Jo [*]  qui sóm. [*] 15 [*] –Axí diràs als fills  
Ex 4,11  –Qui féu la bocha de l’hom, ni  qui fabregà lo mut, ni lo sort oent, ni lo 
Ex 4,19  Egipte, que tots aquells són morts  qui volían la tua ànima. 20 E pres Moysès  
Ex 5,20  20 corregueren a Moysès e Aron,  qui staven de l’altre part, com axiren de 
Ex 6,6 als fills de Yrrael: “Jo sóm Senyor  qui us desliuraré de servitut e us  
Ex 6,7 sóm vostro Déu, e que jo sóm Senyor  qui us he trets dels càrcers dels  
Ex 6,14  lurs companyes. Los fills de Rubèn  qui foren los primers fills de Yrrael  
Ex 6,20  muller Ameran Josabet, sa cozina,  qui li parí Aron e Moysès e Maria. E foren 
Ex 6,25  muller de las fillas de Phutiel,  qui li parí Finiès. Aquests són prínceps  
Ex 6,26  26 Aquest és Aron e Moysès, a  qui manà nostro Senyor que tregués los  
Ex 6,27  lurs companyes. 27 Aquests són los  qui parlaren a Farahó, rey de Egipte, [*]  
Ex 7,15  flum, e portaràs en ta mà la verga  qui’s tornà drach, 16 e diràs-li: “Lo  
Ex 7,18  l’aygüe en sanch, 18 e los pexos  qui són en lo flum morran, e las aygües  
Ex 7,18 seran turmentats tots los de Egipte  qui beuran l’aygüe dels flums.” 19 E dix  
Ex 7,21 ’s en sanch; 21 e los pexos moriren  qui éran en lo flum [*], e no poguéran los 
Ex 8,3 los teus térmans ab granotas, 3 [*]  qui pugeran e intraran en ta casa, [*] e  
Ex 9,19  al camp, car hòmens e bèsties [*]  qui seran trobades defora [*], sobre los  
Ex 9,20 la pedra, tots morran.” 20 E aquell  qui tembrà Déu o la paraula de Déu féu  
Ex 9,21  servents de Farahó, 21 e aquell  qui menyspresà la paraula de nostro Senyor 
Ex 10,8 Senyor Déu vostro. ¿Qui són aquells  qui hy deven anar? 9 E dix Moysès: –Ab  
Ex 10,14  ab las lagostas que hy aportà, 14  qui pujaren sobre tota la terra de Egipte  
Ex 10,15  la terra e los fruyts dels arbres  qui éran romasos de la pedre, axí que res  
Ex 10,19 Senyor Déu aportà un vent fort gran  qui venia de ponent, e gità las lagostas  
Ex 11,5  Egipte, del primer fill de Farahó  qui seu en la sua cadira, tro al primer  
Ex 11,5  al primer fill de la sua sirventa  qui és en la mola, e tots los primers  
Ex 11,8 defora de Egipte, tu e tot lo poble  qui és sotmès a tu.” E lavors nós axirem  
Ex 11,10  e Aron féran totas las maravellas  qui són stades ditas devant Farahó, [*] e  
Ex 12,4 a menjar lo anyell, pendran son veý  qui li stà prop, ab tants que hy púgan  
Ex 12,13 -us e no haurà en vosaltres plaga  qui us destroescha quant feriré la terra  
Ex 12,15  levat en vostres cases, car aquell  qui menjarà lo pa levat, aquella ànima  
Ex 12,19  serà trobat [*] en vostres casas;  qui menjarà levat, la sua ànima perrà de  
Ex 12,24  24 E guardareu aquesta paraula  qui és en la lig, a tu e a tos fills per  
Ex 12,29  Senyor, del primer fill de Farahó  qui seya en la sua cadira, fins al primer  
Ex 12,29  fins al primer fill de la cativa  qui era en lo càrcer, e tots los primers  
Ex 12,38  poble que no podia hom nombrar,  qui’s mesclà ab ells, e ovellas e altre  
Ex 13,17  Moysès de la terra dels filisteus  qui és prop, car cuydave’s que per  
Ex 13,18  ’ls entorn per la via del dessert  qui és prop la Mar Roja. E los fills d’  
Ex 14,2  albergar dellà la regió de Firoch,  qui és entre Magelalum e la mar, quantre  
Ex 14,13  que ferà vuy, car los de Egipte  qui ara veheu jamés no’ls veureu negun  
Ex 14,19 Egipte que jo sóm Senyor [*] 19 [*]  qui anava devant las albergades de Yrrael. 
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Ex 14,23  e a l’altre. 23 E los egipcians  qui’ls encalsaven entraren aprés ells,  
Ex 15,7  enamichs. Trematist la tua ira  qui’ls deguastà axí com rostoll, 8 e las  
Ex 15,11  plom e en grans aygües. 11 Senyor,  ¿qui és semblant a tu en los forts? ¿Qui  
Ex 15,26  Déu teu, e fas devant ell ço  qui és dret, e obeyràs los seus manaments  
Ex 16,1  fills d’Irrael al desert de Sur,  qui és entre Helim e Sinaý, al XVèn die  
Ex 16,7  quantre nostro Senyor, e nós,  ¿qui som, que haveu murmurat quantre nós?  
Ex 16,8  que murmuràs quantre ell; car nós,  ¿qui som? Ni quantre nós no és vostre  
Ex 16,16  segons lo nombre de vostres ànimas  qui stan en lo tabernacle [*]. 17 E féran  
Ex 16,18  -lo a masura de gòmor; e aquell  qui més n’havia no n’havia pus que  
Ex 16,18 n’havia no n’havia pus que aquell  qui menys n’havia, mas cascuns na  
Ex 16,21  lo sol era scalfat sí’s fonia lo  qui restava al camp, 22 e al VI die  
Ex 18,10 10 e dix: –Beneÿt sia nostro Senyor  qui us desliurà de la mà de Farahó e qui  
Ex 18,10  us desliurà de la mà de Farahó e  qui us desliurà de la mà dels egipcians lo 
Ex 18,13  sech Moysès que jutjàs lo poble,  qui stava devant Moysès del matí tro al  
Ex 18,15  -li Moysès: –Lo poble ve a mi  qui demana sentència de Déu, 16 e si’ls  
Ex 18,16  sdevé neguna contesa, vénan a mi  qui jutge entre ells e que’ls mostre los  
Ex 18,18  seràs guastat tu e aquest poble  qui és ab tu. Aquest afer major és que tu  
Ex 18,19  Déu ab tu: sias al poble en açò  qui a Déu tany, e li comptes ço que Déu li 
Ex 18,22 C, e altres de L, e altres de X, 22  qui jutgen lo poble tostemps, e las grans  
Ex 18,26  altres de L, e los altres de X, 26  qui jutjaven lo poble tostemps, e tot ço  
Ex 19,12  las pertidas de tot aquell, e  qui tocharà lo munt morrà; 13 mà no’l  
Ex 19,16  corn era gran, e temé’s lo poble  qui era en las albergades. 17 E quant los  
Ex 19,22  molts d’ells; 22 e los sacerdots  qui s’acosten a nostro Senyor sían  
Ex 20,2 coses o paraulas: 2 –Jo sóm Déu teu  qui’t traguí de terra de Egipte, de la  
Ex 20,4  »No faces ymatge en tota semblansa  qui és en lo cel dessús e qui és en terra  
Ex 20,4 semblansa qui és en lo cel dessús e  qui és en terra dejús, ni aquellas coses  
Ex 20,4  en terra dejús, ni aquellas coses  qui són en las aygües sots la terra, 5 ne  
Ex 20,5 colràs. Jo sóm ton Déu fort, celós,  qui conexaré la iniquitat dels pares en  
Ex 20,5 terça e quarta generació de aquells  qui m’aÿraven, 6 e qui hauré misericòrdia 
Ex 20,6  de aquells qui m’aÿraven, 6 e  qui hauré misericòrdia en M generacions en 
Ex 20,6  en M generacions en aquells  qui amen [*] e guarden los meus manaments. 
Ex 20,7  Senyor no haurà en aquell mercè  qui pendrà lo nom del Senyor Déu seu en  
Ex 20,10 serventa ni la tua bístie ni strany  qui sia dins tas portas, 11 car en VI dies 
Ex 20,11  lo cel e la terra e la mar e ço  qui és en ells, e posà en lo setèn die, e  
Ex 20,16  parlaràs quantre ton proÿsme res  qui sia falç testimoni. 17 »No cobejaràs  
Ex 20,18  lamps e lo so del corn e lo munt  qui fumava, e spaordits stiguéran de luny. 
Ex 21,8 si desplau als ulls de son senyor a  qui serà liurada, lexar-la-ha, mas no  
Ex 21,12 fa, axirà de grat sens haver. 12 »E  qui ferirà home que’l vulla auciure,  
Ex 21,13  vulla auciure, muyra. 13 E aquell  qui no l’haurà aguaytat mas de ventura l’ 
Ex 21,15  altar lo arrencaràs e morrà. 15 E  qui ferirà son pare o sa mare, muyra de  
Ex 21,16 pare o sa mare, muyra de mort. 16 E  qui furtarà home e’l vendrà a son proÿsma 
Ex 21,17  a son proÿsma [*], sia mort. 17 E  qui flastomarà son pare [*], sia mort. 18  
Ex 21,20  en aquell temps hauria feta. 20 »E  qui ferirà son servent o sa serventa ab  
Ex 21,34  retrà lo preu de las bísties, e ço  qui hy morrà serà seu. 35 E si bou strany  
Ex 22,2  ovellas, per una. 2 E si és ladre  qui trench casa de nits e hy és trobat, e  
Ex 22,6  foch ix e crema los blats, aquells  qui stan en lo camp retran lo dan que lo  
Ex 22,7  guarda, e hom haurà emblat aquell  qui hu haurà rebut, si és trobat lo ladre, 
Ex 22,16  16 »E si negú engana fembra verge  qui encara no sia sposada e dorm ab ella,  
Ex 22,18  acostumat de pendre. 18 »Aquells  qui mal feran no soferràs que visquen. 19  
Ex 22,19  no soferràs que visquen. 19 »E  qui jaurà ab bístia, de mort morrà. 20 »E  
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Ex 22,20  ab bístia, de mort morrà. 20 »E  qui sacrificarà los déus stranys, sinó sol 
Ex 22,25  o préstich al meu poble pobre  qui stà ab tu, no li contresteràs que li  
Ex 22,31  sants ma sareu. No menjareu carn  qui bèsties hagen menjades, mas gitar-la 
Ex 23,5 ’l [*]. 5 Si veus l’aze d’aquell  qui’t vol mal caygut en terra carregat,  
Ex 23,27  devant tu e auciuré tot lo poble a  qui tu vendràs, e de tots tos enamichs  
Ex 24,11 quax cel com és cerè 11 sobre ells,  qui luny s’éran partits dels fills de  
Ex 25,2  e pendreu-las de tot hom  qui de grat las ofer. 3 Aquestas coses són 
Ex 25,10 10 aquella archa: del fust de setim  qui haja de fons II colzos e mig, d’ample 
Ex 25,14  14 e metràs-los per los forats  qui seran al costat de la archa perquè sia 
Ex 25,15  perquè sia portada en aquells, 15  qui tendran tostemps als cercles e jamés  
Ex 25,22 ço és a saber, enmig de II xerubins  qui seran sobre la archa del testimoni, de 
Ex 25,23  »E feràs taula del fust de setim,  qui haurà II colzos de lonch, e d’ample I 
Ex 25,33 e III de l’altre; 33 ab III forats  qui sían a manera de nou en cascuns dels  
Ex 25,35  dessots II canons per III lochs,  qui ensemps VI són, prosseynt de la una  
Ex 26,12 fasses de tot un cobriment. 12 E ço  qui romandrà als vels qui són aperallats  
Ex 26,12  12 E ço qui romandrà als vels  qui són aperallats al terrat, ço és, la un 
Ex 26,12  al terrat, ço és, la un vel  qui és pus ample, de la mitat d’ell  
Ex 26,13  penjarà de una part e l’altre  qui és pus en longuesa dels vels, e  
Ex 26,15 pells de jasint. 15 »E feràs taulas  qui stiguen devant l’altar del tabernacle 
Ex 26,18  18 E hauran XX colzades al costat  qui s’enclina ves migdie, 19 en què  
Ex 26,20 20 E al segon costat del tabernacle  qui s’enclina ves aguiló haurà XX taules  
Ex 26,21  ves aguiló haurà XX taules 21  qui hauran XXXX fundements d’argent, e II 
Ex 26,23 feràs VI taulas; 23 puxas altres VI  qui seran als angles aprés lo dos del  
Ex 26,28 27 e V a l’altre [*], 28 e aquells  qui seran mesos de aquell matex nombre per 
Ex 27,1 »E feràs l’altar de fust de setim,  qui haurà V colsos de longuesa e altres  
Ex 27,10  ab atrestants fonaments de aram,  qui hauran los caps d’argent e lurs  
Ex 27,12  12 En la amplesa del palau  qui guarda ves ponent seran las tendas per 
Ex 27,13  fondaments. 13 E l’altre amplesa  qui guarda ves orient haurà L colzos, 14  
Ex 28,14  [*] 14 II cadenas d’or molt pur  qui s’ajusta la una ab l’altre [*]. 15  
Ex 28,17  En la primera orde haurà pedres  qui han nom sardis e stopaci e maragde; 18 
Ex 28,22  22 E feràs en lo recional cadenas  qui s’ajusten la una a l’altre, d’or  
Ex 28,24  en aquell loch cadenas d’or  qui són en los marges, 25 e ajusteràs lo  
Ex 28,25  e l’altre costat del sobremuscle  qui guarda lo reonal. 26 [*] qui són de la 
Ex 28,26  qui guarda lo reonal. 26 [*]  qui són de la regió del sobremuscle e  
Ex 28,27  detràs, 27 e II altres anells  qui s’han a posar en la un e l’altre  
Ex 28,27 altre costat del sobremuscle dejús,  qui guarda quantre la cara de la juntura  
Ex 28,27  la cara de la juntura deval,  qui’s púschan adobar quant lo reonal del  
Ex 28,30  del judici doctrina de veritat  qui serà en lo pits de Aron quant intrerà  
Ex 28,38  Aron la iniquitat de aquells  qui oferran e sacrificaran los fills de  
Ex 29,21 21 E quant hauràs presa de la sanch  qui és sobre l’altar e de l’oli de  
Ex 29,22  grex del moltó e la coha e lo sèu  qui cobre los budells, e la ret del fetge  
Ex 29,22  del fetge e II ronyons, e lo grex  qui és sobre ells al costat dret, per ço  
Ex 29,23  del penistre dels pans alizos  qui és posat devant nostro Senyor, 24 e  
Ex 29,30  VII dies usarà de aquella lo bisbe  qui per ella serà stablit dels fills de  
Ex 29,32  Aron e sos fills, e menjaran lo pa  qui és en lo panistre en lo vestiari del  
Ex 29,33  lo sacrifici, e la mà de aquell  qui oferrà sia santificada. L’estrany no  
Ex 29,37  e serà sant dels sants; tot aquell  qui’l tocarà serà santificat. 38 »Açò és  
Ex 29,46  que jo sóm lo Senyor Déu d’ells  qui’ls treguí de terra de Egipte per ço  
Ex 30,2  la timiama, dels fusts de setim, 2  qui haurà I colzo de longuesa e altre de  
Ex 30,6 6 E poseràs l’altar quantre lo vel  qui és devant l’archa del testimoni  
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Ex 30,6  penjant, devant lo feristol  qui és cubert a on te parlaré. 7 »E Aron  
Ex 30,7  -hi-ha ensens sobre ell,  qui suaument olga al matí, quant adoberà  
Ex 30,10  una vegada en l’any, en la sanch  qui és oferta per lo peccat, e placarà  
Ex 30,13  comptats. 13 Açò darà tot aquell  qui passa lo nom: la meytat de I sicle [*] 
Ex 30,28  28 e d’holocaust e tota roba  qui’s tany a ells. 29 E santificar-ho- 
Ex 30,29  has tot, car sants dels sants són:  qui las tocharà santifichat serà. 30 A  
Ex 30,33  ara aytal e hom no’n ferà aytal  qui’n ferà serà strany e† serà gitat de  
Ex 30,38  és a nostro Senyor; 38 car aquell  qui’n ferà tal, per ço que us de aquella  
Ex 31,2  del nom de Beel lo fill de Urí,  qui fou fill de Hur, del trip de Judà, 3 e 
Ex 31,7  archa del testimoni e lo feristol  qui sobre ella és, e tots los vaxells del  
Ex 31,13 per ço que sapiau que jo sóm Senyor  qui us santifich. 14 E guardau lo meu  
Ex 31,14  cart sant és a vosaltres, e  qui no’l guarderà de mort morrà, qui ferà 
Ex 31,14 e qui no’l guarderà de mort morrà,  qui ferà en ell obre parirà la sua ànima  
Ex 31,15  sant repòs a nostro Senyor; aquell  qui en ell farà obre morrà. 16 Guarden los 
Ex 32,1  Aron e dix: –Leva’t e fé’ns déus  qui’ns vage devant, car no sabem què s’  
Ex 32,1 sabem què s’ha sdevengut a Moysès,  qui’ns ha trets de la terra de Egipte. 2  
Ex 32,4  Yrrael, aquests són los teus déus,  qui’t traguéran de terra de Egipte! 5 E  
Ex 32,8  “O Yrrael, aquest és lo teu déu  qui’t tregué de terra de Egipte!” 9 E dix 
Ex 32,13  Ysach e de Jacob, tos servents, a  qui jurist per tu matex e diguist: “Jo  
Ex 32,17  17 E oyí Josuè lo brogit del poble  qui cridava, e dix a Moysès: –Brogit de  
Ex 32,18 E ell respòs: –No és crit de hòmens  qui amonéstan guerra, ni crit de hòmens  
Ex 32,18 amonéstan guerra, ni crit de hòmens  qui contrasten a fugir, mas de hòmens qui  
Ex 32,18  contrasten a fugir, mas de hòmens  qui càntan. 19 E quant se foren acostats a 
Ex 32,23  23 e digueren-ma: “Fé’ns déus  qui’ns vàjan devant, car no sabem què s’ 
Ex 32,23 sabem què s’ha sdevengut a Moysès,  qui’ns trach de terra de Egipte”; 24 e jo 
Ex 32,25  vadell. 25 E viu Moysès lo poble  qui era despullat, car havia’l despullat  
Ex 32,33  respòs-li nostro Senyor: –Aquell  qui en mi ha peccat, jo’l rauré del meu  
Ex 32,34  mas tu vés e amena aquest poble de  qui jo t’he parlat, e lo meu àngel irà  
Ex 33,7  de covinensa». E tot lo poble  qui havia neguna querela axia a la tenda  
Ex 33,12  men aquest poble, e no’m mostres  qui trematràs ab mi, e majorment com hages 
Ex 33,19  Senyor” devant tu, e hauré mercè a  qui’m volré, e hauré pietat en aquell qui 
Ex 33,19 ’m volré, e hauré pietat en aquell  qui’m plaurà. 20 E puxs dix: –No poràs  
Ex 34,7  e de molta mercè e vertader, 7  qui sguardes misericòrdia en millers, qui  
Ex 34,7  sguardes misericòrdia en millers,  qui tols iniquitats [*] e peccats e negú  
Ex 34,7  per ci no és castigat sens colpa,  qui rets las iniquitats dels pares als  
Ex 34,10  per ço que veja lo poble enmig de  qui tu est la obra del Senyor temorosa que 
Ex 34,19  masculí serà meu; de totas las  qui han ànima, axí de bous com de ovellas  
Ex 35,2  dissapte e repòs de nostro Senyor;  qui ferà obre en aquell die serà ocís. 3 E 
Ex 35,12  12 e archa e [*] faristol e vel  qui devant li penig, 13 e taula ab  
Ex 35,22  ab las fembras donaren tot ço  qui era a honor de aquell e als vestits  
Ex 35,30 apellat del nom de Bersabè [*] Urí,  qui fou fill de Hur, del trip de Judà, 31  
Ex 36,1 1 E [*] Bezelael e Holiap, hòmens a  qui Déu havia donada saviesa e enteniment  
Ex 36,1  sabéssan obrar [*] aquellas coses  qui fossen ops en ús del santuari e que  
Ex 36,2  Moysès a ells e tot hom savi a  qui Déu havia donat saviesa e aquells qui  
Ex 36,2  Déu havia donat saviesa e aquells  qui de grat havían ofert a la obre a fer,  
Ex 36,25  25 [*] aquella part del tabernacle  qui guardava ves aguiló, féu XX taulas 26  
Ex 36,27 és, ves aquella part del tabernacle  qui guarda a la mar, féu VI taulas 28 e II 
Ex 36,33 la mar. 33 E féu un altre forrellat  qui vingués per mig las taulas, de la un  
Ex 37,5 ’ls d’or, 5 e mès-los als anells  qui éran al costat de l’archa per aportar 
Ex 37,9  a l’altre cap de l’oracle [*], 9  qui stanien lurs ales e cobrien l’oracle  
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Ex 37,10 colzos en lonch e I colzo en ample,  qui havia d’alt I colzo e mig, 11 e  
Ex 37,21  per cascun arbre per III lochs,  qui són ensemps VI arbres qui éran de la  
Ex 37,21  lochs, qui són ensemps VI arbres  qui éran de la un forrellat. 22 E las  
Ex 38,7  de aram, 7 e manà’ls als sercles  qui parien al costat de l’altar; mas  
Ex 38,8  son vas dels spills e las fembras  qui vetlaven a la porta del tabernacle. 9  
Ex 38,18  e de vermelló e de bis retort,  qui havia XX colzos de lonch e d’alt V  
Ex 38,21  del tabernacle del testimoni,  qui fóran nombrats segons lo manament de  
Ex 38,22 22 los quals Bezelael, fill de Urí,  qui fou fill de Hur, del trip de Judà,  
Ex 38,24  de vermelló e de bis. 24 Tot l’or  qui fou despès en la obra del santuari qui 
Ex 38,24  fou despès en la obra del santuari  qui fou ofert als dons, XXVIIII besants e  
Ex 39,4  ab [*] colors, 4 e dues vores  qui s’ajustacen la una a l’altre costat  
Ex 39,13  crisòlitus e oniquinus e beriŀle,  qui éran environats e enclozos d’or per  
Ex 39,15  15 E feren en lo reonal cadenetas  qui s’ajustaven la una a l’altre, d’or  
Ex 39,17  per on penjaven II cadenetas d’or  qui ligaven los arpions qui parien als  
Ex 39,17  d’or qui ligaven los arpions  qui parien als angles del sobremuscle. 18  
Ex 40,33  intrar Moysès dintre per la nuu  qui hu cobria tot, e la magestat de nostro 
Ex 40,33  e la magestat de nostro Senyor Déu  qui hy resplendia, car la nuu ho havia tot 
Ex Expl  statges. ExplAcí finex lo libre  qui és apellat Èxodus, qui és lo secon  
Ex Expl  lo libre qui és apellat Èxodus,  qui és lo secon libre de la Bíblia. Lv  
Lv Inc  Lv IncE comensa lo terç libre,  qui és apellat Levítich. 1,Tit Capítol  
Lv 1,2  de Yrrael e digues-los: »Home  qui oferrà de vosaltres hòstia a nostro  
Lv 1,5 e scamparan-la entorn de l’altar  qui és devant la porta del tabernacle. 6 E 
Lv 1,8  ço és a saber, lo cap e tot ço  qui s’acosta al fetge, 9 los budells e  
Lv 1,11 e sacrificarà al costat de l’altar  qui guarda ves aguiló devant nostro  
Lv 1,12 los membres, ço és, lo cap e tot ço  qui s’acosta al fetge, e posar-ho-han 
Lv 3,3  lo grex de la tela e tot lo grex  qui dins ell és 4 e abdosos los ronyons e  
Lv 3,6  sia mascle o sia femella, aquell  qui oferrà sia complit e net ofert. 7 »E  
Lv 3,10  os, 10 ab los ronyons e ab lo grex  qui cobre lo ventre, e encare sobre los  
Lv 3,14  l’altar entorn, 14 [*] e lo grex  qui cobre lo ventre e tocha tots los  
Lv 3,15  15 e los II lombles ab lo fetge,  qui és sobre aquells prop de la ylada, e  
Lv 4,3  qualsevolrà: 3 »E si lo prevera  qui és untat peccarà faent peccar lo  
Lv 4,7  timiama per fer gràcies al Senyor,  qui és en lo tabernacle del testament, e  
Lv 4,7  del testament, e la sanch  qui romandrà buyderà en lo fonament de l’ 
Lv 4,8  oferrà per lo peccat, axí aquell  qui és sobre los membres vidals com tot  
Lv 4,8  los membres vidals com tot aquell  qui és dedins: 9 dels II lombles e la tela 
Lv 4,13  ignorave e per ignorància ferà ço  qui és quantre lo manament de Déu, 14 e  
Lv 4,18 matexa pos en los corns de l’altar  qui és devant nostro Senyor en lo  
Lv 5,2  la sua iniquitat. 2 »La ànima  qui tocarà alguna cose anorreada, que sia  
Lv 5,4  digne és de colpa. 4 »Ànima  qui jurerà e mourà sos labis a mentir o a  
Lv 5,12  sobre l’altar en remembransa del  qui ofer, 13 e prech per ell, e lo  
Lv 5,15  son peccat I moltó net del folch  qui puscha ésser comprat II sicles segons  
Lv 6,2  Senyor a Moysès dient: 2 –Ànima  qui peccarà e encontra Déu negarà a son  
Lv 6,18  sacrifici al Senyor; tots aquells  qui tocharan aquella seran santifichats.  
Lv 7,3  3 E ofiren de la couha e lo grex  qui cobre las entràmanes 4 e abdosos los  
Lv 7,8  serà una lig [*]. 8 »E lo sacerdot  qui oferrà lo sacrifici de l’holocaust  
Lv 7,9 aquell, 9 e tot sacrifici de cèmola  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 7,20  sia menjat. 20 E ànima ensutzada  qui menjarà de las carns de la oferta dels 
Lv 7,21  Déu, parirà de son poble. 21 »E  qui tocharà la sutzura d’home o de bístie 
Lv 7,21  d’home o de bístie o la cose  qui ensutzar pot e menjarà d’aquesta  
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Lv 7,27  com de bestiar; 27 tota ànima  qui menjarà sanch parirà de son poble. 28  
Lv 8,16  fonaments de aquell. 16 E lo sèu  qui era sobre las entràmanes e sobre lo  
Lv 8,24  e pres de la sanch de l’ariet  qui havia degollat e tocà’l[s] en l’  
Lv 8,25 25 E lo sèu e la coha e tot lo grex  qui cobre los budells [*] e los ronyons  
Lv 8,26  E pres de la cistella del pa alís  qui era devant nostro Senyor; pa sens  
Lv 9,24  Déu e devorà lo holocaust e lo sèu  qui era sobre l’altar. E com lo poble viu 
Lv 10,3  Jo seré santificat en aquells  qui s’acosten a mi, e devant tot lo poble 
Lv 10,9  nostro Senyor a Aron: 9 –Tot vi és  qui pot embriagar; per què no’n beuràs tu 
Lv 10,14 14 E lo pits que és ofert e la cama  qui és depertida menjareu en lo loch munde 
Lv 10,15  que la cama e lo pits e lo sèu  qui crema en l’altar sia elevat devant  
Lv 10,16 entre aquestas coses lo boch cremat  qui era ofert per peccat, trobà’l, e fou  
Lv 11,3  animals de la terra: 3 tot aquell  qui ha depertida la ungle e que remuch  
Lv 11,9 a vosaltres de menjar: tots aquells  qui han ales e scata, axí en mar com en  
Lv 11,10  o en stanys, menjareu. 10 E aquell  qui no haurà ales ni scata, axí en las  
Lv 11,12  lurs morts no toqueu. 12 Aquells  qui no han ales ni scata [*] són sutzes a  
Lv 11,18  e òliba, lo duch 18 e’l signe,  qui és ocell gran com àguila, e la ganta  
Lv 11,24  lunyades sían de vosaltres. 24 »E  qui tocharà mort de aquellas, serà ensuzat 
Lv 11,26  ne no remuguerà, serà inmunde, e  qui tocharà aquell serà ensutzat. 27 E qui 
Lv 11,27  tocharà aquell serà ensutzat. 27 E  qui irà sobre ses palmes de tots los  
Lv 11,28 serà ensutzat entrò al vespre. 28 E  qui portarà d’aquesta manera mort, levarà 
Lv 11,31  31 tots aquests són no nèdeus, e  qui tocarà lo mort d’aquells serà no  
Lv 11,32  no nèdeu entrò al vespre. 32 »E  qui caurà sobre ells que sían morts serà  
Lv 11,39  si algun animal és mort d’aquells  qui són lísits a vosaltres a menjar, qui  
Lv 11,39  són lísits a vosaltres a menjar,  qui lur mort tocharà serà inmunde entrò al 
Lv 11,40  serà inmunde entrò al vespre. 40 E  qui menjarà d’aquella o qui la portarà,  
Lv 11,40  40 E qui menjarà d’aquella o  qui la portarà, lave la sua vestidure e  
Lv 11,44  ànimas en totas las reptílies  qui’s moven sobre terra, 45 car jo sóm lo 
Lv 13,20 -l’ha per la plaga de la lebrozia  qui serà nada en la úlsara. 21 E si veurà  
Lv 13,40  e l’home és munde. 40 »Hom a  qui cauhen los cabells del cap e és calbo, 
Lv 14,17 mà e del peu dret, e sobre la sanch  qui és scampada per la colpa, 18 e sobre  
Lv 14,47  serà inmunde entrò al vespre; 47 e  qui mengerà en aquella o hi dormirà,  
Lv 14,57  aquellas 57 ab què’s puga conèxer  qui és munde o inmunde. 15,Tit Capítol XV  
Lv 15,3  que hom toch la carn d’aquell de  qui corre, aytal humor és leig. 4 Tota la  
Lv 15,7  serà no nèdeu entrò al vespre. 7 E  qui tocharà la carn d’aquell levarà la  
Lv 15,10  serà ensutzat entrò al vespre; e  qui portarà alguna cose d’aquelles levarà 
Lv 15,11  entrò al vespre. 11 E tot home  qui tocharan aquests abans que sían lavats 
Lv 15,13  aygüe. 13 »E si serà sanat aquell  qui d’aquesta manera de pació era  
Lv 15,18 al vespre. 17 [*] 18 E la fembra ab  qui haurà jagut levar-s’ha ab aygüe e  
Lv 15,20 depertida per VII dies. 20 E tothom  qui tocharà a ella sia no nèdeu entrò al  
Lv 15,22 seu depertiment serà ensutzat. 22 E  qui tocharà lo lit de aquella levarà lo  
Lv 15,27  e on ciurà serà ensutzat, 27 e  qui tocharà a ella levarà la sua  
Lv 15,33  jaure ab fembra, 33 e de aquellas  qui han de lur temps e que soferen flux de 
Lv 16,2  no intre null temps en lo santuari  qui és dedins de la claustre devant la  
Lv 16,9  trematran». 9 E oferrà Aron aquell  qui serà axit en sort a Déu per peccat, 10 
Lv 16,13  e la vapor cobre la cuberta  qui és sobre lo testament per ço que no  
Lv 16,25  ci com per lo poble. 25 E lo sèu  qui ofert és per peccat serà perfumat  
Lv 16,26  sobre l’altar. 26 »E aquell  qui haurà lexat anar lo cabrit leverà sos  
Lv 17,4 Déu, digne és de sanch quax axí com  qui scampa sanch, e axí perirà del mig del 
Lv 17,10  la casa d’Irrael, privat o strany  qui palegrineig entre vosaltres, si  
Lv 17,12  sanch, ni encara los stranys  qui palegrinegen entre vosaltres. 13 »[*]  
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Lv 17,13  entre vosaltres. 13 »[*]  qui cassarà cassa de bístie o de voletaria 
Lv 18,28  coses, axí com he rases las gents  qui abans de vosaltres hi habitaven, 29  
Lv 18,29  hi habitaven, 29 car tota ànima  qui ferà alguna de aquestas abominacions  
Lv 18,30  e no fassau ço que féran aquells  qui fóran abans de vosaltres, ni no siau  
Lv 19,36  leyal. Jo sóm Senyor Déu vostro,  qui us aduguí de terra de Egipte. 37  
Lv 20,2  d’Irrael: »[*] e dels stranys  qui habiten en Yrrael, si algú derà de la  
Lv 20,5  e perseguiré aquell e tots aquells  qui concentiran a ell per ço que  
Lv 20,8  aquells, car jo sóm lo Senyor Déu  qui us santifich. 9 »Qui maleyrà son pare  
Lv 20,9 o sa mare muyre de mort, car aquell  qui maleyrà son pare e sa mare, la sanch  
Lv 20,12  d’aquells sia sobre ells. 12 »E  qui jaurà ab sa nora, abdós muyren, car  
Lv 20,15  letgesa enmig de vosaltres. 15 »E  qui jaurà ab egua o ab ovella, muyre de  
Lv 20,18  iniquitat. 18 »Qui jaurà ab fembra  qui ha de son temps e descobrirà la sua  
Lv 20,19  de ton pare ne de ta mare, e  qui açò ferà las vergonyas de sa carn  
Lv 20,24 e de mel. Jo sóm Senyor Déu vostro,  qui he depertits vosaltres de tots los  
Lv 20,26  mi, car jo sóm sant. Jo sóm Senyor  qui he depertits a vosaltres de tots los  
Lv 20,27  que fósseu meus. 27 »Hom o fembra  qui serà encantador e haurà spirit de  
Lv 21,15  sua gent, car jo sóm lo Senyor Déu  qui santifich a ell. 16 E parlà nostro  
Lv 21,17  de la tua sament per companyes  qui haurà màcula, no ofira los pans al ceu 
Lv 21,23  lo meu santuari. Jo sóm lo Senyor  qui santifich a vosaltres. 24 E açò dix  
Lv 22,2 d’aquell que’s guarden de aquells  qui són consegrats dels fills d’Irrael  
Lv 22,11  algú ab son argent, e aquell  qui és nat en la sua casa, aquells  
Lv 22,14  ha poder de menjar aquells. 14 »E  qui menjarà per ignorància de las coses  
Lv 22,18 de la casa d’Irrael e dels stranys  qui habiten entre vosaltres qui oferrà la  
Lv 22,18 stranys qui habiten entre vosaltres  qui oferrà la sua ofarena e pagarà son vot 
Lv 22,21  car no és acceptable. 21 »Home  qui oferrà sacrifici pacificable a Déu, o  
Lv 23,42  festa per VII dies, e tot linatge  qui és Yrrael staran en las cabanas 43 per 
Lv 24,3  a ops de inluminar las lànties 3  qui són fora la claustre de la covinensa,  
Lv 24,15  E diràs als fills d’Irrael: »Hom  qui maleyrà son Déu, aporterà son peccat,  
Lv 24,16  son Déu, aporterà son peccat, 16 e  qui maleyrà o flastomarà lo nom de nostro  
Lv 24,17  nom de nostro Senyor, muyre. 17 »E  qui ferrà e ociurà home, muyre de mort; 18 
Lv 24,18  e ociurà home, muyre de mort; 18 e  qui matarà animal, retrà animal per  
Lv 24,19  retrà animal per animal. 19 »E  qui ferà alguna màcula a alguns de sos  
Lv 24,21  »Si algú matarà bístie, smen-la;  qui ferirà home, sia ponit. 22 »Agual  
Lv 24,22  vullas que sia ciutadà aquell  qui peccarà, car jo sóm lo Senyor Déu  
Lv 25,29  cascú retorn en sa pocessió. 29 »E  qui vendrà casa que sia prop lo mur, haurà 
Lv 25,38  38 Jo sóm lo Senyor Déu vostro  qui aduguí a vosaltres de la terra de  
Lv 25,45 entorn vosaltres, 45 e dels stranys  qui palegrinegen entre vosaltres o aquells 
Lv 25,45  entre vosaltres o aquells  qui d’ells seran nats en la vostra terra. 
Lv 25,47  algú dels stranys o dels palegrins  qui stan entre vosaltres, qualsevulla de  
Lv 26,6  a vosaltres, e dormireu e no serà  qui us despert, e levaré de la terra  
Lv 26,13  per ço que no servísseu a ells, e  qui trenquí las cadenas entorn de  
Lv 26,32  e metran-s’hi vostros enamichs  qui foren habitadors de aquella. 33 E a  
Lv 27,13  13 E si dar-ho volran aquells  qui oferran, anedescha sobre la stimació  
Lv 27,15 ordonat serà venuda. 15 E si aquell  qui féu lo vot volrà rembre aquella,  
Lv 27,18  segons los romanents dels anys  qui són romazos entrò en l’any jubileu, e 
Lv 27,27  E si l’animal és inmunde, aquell  qui l’oferrà lo rembrà segons la sua  
Lv Expl  ExplAcí finex lo terç libre de la  qui és apellat Levítich, e los jueus lo  
Ex 2,14 feria son proÿsme. 14 E ell respòs:  –Qui t’ha stablit príncep ni jutge en  
Ex 3,11  11 E dix Moysès a nostro Senyor:  –Qui çó jo, que vaja al rey Farahó e traga 
Ex 4,11  lengüe. 11 E dix nostro Senyor:  –Qui féu la bocha de l’hom, ni qui  
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Ex 5,2  al desert.” 2 E ell respòs:  –Qui és Senyor, que oja ta veu, que lex  
Ex 10,8  e sacrificau al Senyor Déu vostro.  ¿Qui són aquells qui hy deven anar? 9 E  
Ex 15,11  és semblant a tu en los forts?  ¿Qui és semblant a tu, gran en santedat?  
Ex 22,14  de bístia, aquell ho smenarà. 14  »Qui demanarà a son proÿsme de aquestas  
Ex 30,14  serà oferta a nostro Senyor. 14  Qui és degut al nombre de XX anys del  
Lv 7,29  29 –Parla als fills d’Irrael:  »Qui oferrà sacrifici pacificable al  
Lv 20,9  lo Senyor Déu qui us santifich. 9  »Qui maleyrà son pare o sa mare muyre de  
Lv 20,10  sanch de aquells sia sobre ell. 10  »Qui serà ensutzat ab la muller d’altre  
Lv 20,11  lo fornichador e la adultre. 11  »Qui dormirà ab sa madrastre muller de son 
Lv 20,13  e la sanch lur sia sobre ells. 13  »Qui dormirà ab mascle, ço és, que jaurà  
Lv 20,14  e la lur sanch sia sobre ells. 14  »Qui pendrà per muller mare e filla, fa  
Lv 20,17  e la lur sanch sia sobre ells. 17  »Qui pendrà sa germana filla de son pare  
Lv 20,18  e porteran la lur iniquitat. 18  »Qui jaurà ab fembra qui ha de son temps e 
Lv 20,20  porteran la lur iniquitat. 20  »Qui jaurà ab la muller de son frare e de  
Lv 20,21  e morran menys de infants. 21  »Qui pendrà la muller de son frare cose no 
Lv 22,4  a mi entrò que sia sanat.  Qui tocharà inmundícia de animal o de home 
Ex 3,13  tremès a vosaltres”; si’m diuhen:  “Quin nom ha?”, què’ls diré? 14 E dix Déu 
Ex 12,26 26 E quant vos diran vostros fills:  “Quina costuma és aquesta?”, 27 dir-los  
Ex 4,Tit e despullareu Egipte. 4,Tit Capítol  quint 1 Respòs Moysès: –No’m creuran ni  
Lv 5,Tit  seran perdonats. 5,Tit Capítol  quint 1 »E si ànima peccarà e oyrà la veu  
Lv 19,25  loables al Senyor, 25 e en l’any  quint menjareu los fruyts ajustats que  
Lv 22,14  en allò que haurà menjat la  quinta part, e don-ho al sacerdot en lo  
Lv 27,15 vot volrà rembre aquella, donerà la  quinta part de la stimació demunt e haurà  
Lv 27,19 aquell que ell promès, anedescha la  quinta part de la stimació de la moneda, e 
Lv 27,27  la sua stimació, e anedescha la  quinta part del preu. E si no’l vol  
Lv 27,31  las suas dècimes, anedescha la  quinta part del preu en aquellas dècimes.  
Ex 25,39  ab tots los seus vexells haurà I  quintar d’or molt net. 40 [*] e fes  
Lv 10,20  de Déu. 20 E com ho oyí Moysès,  rabé la satisfacció. 11,Tit Capítol XI 1 E 
Lv 26,31  lo vostro santuari axí que no  rabré d’equí avant la odor de suavesa, 32 
Lv 19,27  27 ni raurets vostre cap en  radon ni raureu vostra barba, 28 e sobre  
Lv 14,41  dedins pertot, e ferà gitar la  raedura fore del poble en loch inmunde, 42 
Lv 14,9  tenda VII dies; 9 e en lo die setè  rague’s lo cap e la barba [*] e los pèls  
Ex 40,31  nostro Senyor Déu a Moysès. 31 E  †ragué† Moysès lo palau engir lo  
Lv 21,5 son poble no serà ensutzat. 5 No’s  raguen lo cap ni la barba ni en lurs carns 
Lv 26,18  sobre vosaltres en VII dobles per  rahó de vostros peccats, 19 e per vostra  
Lv 26,21  vosaltres plagues a VII dobles per  rahó de vostros peccats, 22 e trematré a  
Lv 26,28  e corregiré vós en VII plagues per  rahó de vostros peccats, 29 enaxí que  
Lv 26,43  ceus, e soferrà soledat per  rahó de aquells, e ells pregueran per lurs 
Lv 7,36 Senyor donar als fills d’Irrael en  ralegió perdurable en las generacions  
Ex 12,37  -se’n los fills d’Irrael de  Ramasè en Socot, e éran prop de VIM hòmens 
Ex 1,11  de tendes a Farahó: Pichon e  Ramassès. 12 E com més los opremían, més  
Ex 28,12  sobre la un e l’altre costat per  ramembransa. 13 E feràs [*] 14 II cadenas  
Lv 23,40 molt bells, e brancha de palmers, e  rams de fust que haja la fulla spessa, e  
Ex 8,15  15 E viu Farahó que donat los era  rapòs; agreujà son cor e no’ls oyí, axí  
Ex 23,12  e al die VII reposaràs, per ço que  rapòs ton bou e ton aze e lo fill de ta  
Lv 18,28  vos guardau que semblantment no us  rasa o us git si feu semblants coses, axí  
Lv 18,25  jo visitaré ab ma ira, per ço que  rase los habitadors ceus. 26 »Guardau los  
Lv 18,28  si feu semblants coses, axí com he  rases las gents qui abans de vosaltres hi  
Lv 11,19  segons lurs genus, e putpuda e  rata pinada. 20 »E totas voletaries anant  
Lv 11,29  moven en terra, axí com mostela e  rata e talpa e furó, cascú d’aquests  
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Lv 9,19  ariet e los ronyons ab lo sèu e la  ratella del fetge 20 posaren sobre los  
Lv 25,37  la sobreabundància dels fruyts no  ratendràs. 38 Jo sóm lo Senyor Déu vostro  
Ex 4,21  21 E dix-li nostro Senyor: –Vé e  ratorna en Egipte, e totas las maravellas  
Ex 32,32  aquest peccat. 32 E si no hu fas,  rau-me, Senyor, del teu libre en què m’ 
Lv 14,41  en loch inmunde, 41 e la casa ferà  raura dedins pertot, e ferà gitar la  
Lv 13,33  de la plaga agual ab la conna, 33  raurà’l en altre loch menys de la plaga e 
Lv 14,8  l’home se levarà la vestimenta,  raurà’s tots los pèls del cos e lau-se  
Ex 32,33  –Aquell qui en mi ha peccat, jo’l  rauré del meu libre, 34 mas tu vés e amena 
Lv 19,27  sompnis, no sortajarets, 27 ni  raurets vostre cap en radon ni raureu  
Lv 19,27  ni raurets vostre cap en radon ni  raureu vostra barba, 28 e sobre lo mort no 
Lv 14,43  seran remogudes e las parets seran  razes e altre crosta hi serà posade, 44 e  
Ex 21,36  son senyor, retrà bou per bou e  rebrà lo cos entrega. 22,Tit Capítol XXVII 
Ex 22,11  en sa mà la cose de son proÿsme, e  rebrà lo senyor lo segrament e ell no serà 
Lv 16,5  com ell serà levat. 5 »E ell  rebrà de tota la moltitut dels fills d’  
Ex 23,1  cans. 23,Tit Capítol XXVIII 1 »No  rebràs veu de monsónega ni untaràs la mà  
Ex 27,3 3 E feràs dejús d’ell calderas per  rebre la cendra, e tesores e †lo cors† a  
Lv 26,23  vostres. 23 »E si axí no volreu  rebre diciplina mas ireu ab mi en duresa,  
Lv 6,2  li serà feta en fe, e ell la haurà  rebuda e ell robarà aquella, o en alguna  
Lv 7,18  carns del sacrifici pacifichable,  rebujada serà sa ofarena e no aprofitarà a 
Lv 21,14  muller verja, 14 e la vídua e la  rebujada e la vil e la putana no prenga,  
Lv 21,7  ni desvergonyada ni aquella que és  rebujade per marit, car ell és concegrat  
Lv 22,13  13 e si retornerà vídua o  rebujade menys d’infants en la casa de  
Ex 22,7  haurà emblat aquell qui hu haurà  rebut, si és trobat lo ladre, al doble ho  
Ex 28,15 una ab l’altre [*]. 15 »E feràs lo  recional del judici ab obra texida e  
Ex 28,22 per los XII trips. 22 E feràs en lo  recional cadenas qui s’ajusten la una a  
Lv 23,36  Senyor, e lo die VIIIè serà die de  reclamament e molt sant, e oferreu  
Lv 19,22  d’ella devant lo Senyor, e serà  reconciliada a ell e serà-li jaquit son  
Ex 17,8  e combaté’s quantre Yrrael en  Refizim. 9 E dix Moysès a Josuè: –Tria  
Lv 13,48  que labrós haurà 48 en stam o sots  regiment d’aquell o serta pell o qualque  
Ex 14,2  que s’entórnan albergar dellà la  regió de Firoch, qui és entre Magelalum e  
Ex 19,2  aquí fichà Yrrael sas tendas de la  regió del munt. 3 E Moysès pujà a Déu, e  
Ex 28,26  lo reonal. 26 [*] qui són de la  regió del sobremuscle e sguarden detràs,  
Lv 18,3 habitàs, ni segons la costuma de la  regió de Canahan, a la qual jo dech amanar 
Lv 25,24  ella, 24 per la qual cose tota la  regió de la vostre possació sots condició  
Ex 34,15 covinensa ab los hòmens de aquellas  regions, e negú no t’apell quant hauran  
Lv 26,36  daré pahor en los lurs cors en las  regions de lurs enamichs, enaxí que ells  
Ex 26,30  e cobriràs de launes d’or. 30 E  ·regiràs lo tabernacle segons lo aximpli  
Ex 19,6  la terra, 6 e vosaltres sereu a mi  regne sacerdotal e gent santa.” Aquestas  
Ex 15,18  las tues mans. 18 Nostro Senyor  regnerà per tostemps [*], 19 car lo cavall 
Ex 16,10  la companya dels fills de Yrrael,  reguardaren al desert, e la glòria de  
Ex 25,7  oniquines dobles per ornar e cose  rehonable. 8 E fer-m’has santuari e  
Ex 1,14  dures de brach e de teula e de  rejola, e per altres servicis [*]. 15 E  
Ex 12,43  a Moysès e Aron: –Aquesta és la  religió de Pascha: »No’n menjarà [*] 44  
Ex 29,9  mitres, e seran mos sacerdots en  religió perdurable. E pus que hauràs  
Ex 39,18  que lo sobremuscle e lo reonal  rellessaven la un a l’altre, 19 e éran  
Ex 2,24  24 E oyí lo gemegament d’ells e  rembrà’s de la covinensa que havia feta  
Lv 27,27 és inmunde, aquell qui l’oferrà lo  rembrà segons la sua stimació, e anedescha 
Ex 13,13 Senyor. 13 Lo primer fill de l’aze  rembràs per ovella, e si no’l rembs,  
Ex 13,13 primer fill de l’home de tos fills  rembràs ab preu. 14 E quant ta demanarà  
Ex 34,20  serà. 20 Lo primer fill de l’aze  rembràs ab ovella, e si no deràs preu per  
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Ex 34,20  serà ocís. Lo primer fill de tos  rembràs, e no aparràs buyt devant mi. 21  
Lv 25,25 possació, lo pus proÿsme d’ell pot  rembre ço que aquell vendrà; 26 e si no  
Lv 25,26  e porà trobar aquell matex preu a  rembre-la, 27 compteran lo fruyt de  
Lv 25,29  sia prop lo mur, haurà lecència de  rembre-la com sia complit I any. 30 E si 
Lv 25,30  vendran per tostemps, e no la porà  rembre nelex en l’any jubileu. 31 E si la 
Lv 25,32  las ciutats, tots temps las poden  rembre. 33 E si no las han remudes, a l’  
Lv 25,47  qualsevulla de son parentat lo pot  rembre; 48 aprés la venda, qualsevulla de  
Lv 25,48  qualsevulla de sos frares pot  rembre aquell, 49 vullas germà o avoncle o 
Lv 25,49  germà. E si per ventura no’s pot  rembre, 50 sían comptats los anys del  
Lv 25,54  massa. 54 E si per açò no’s porà  rembre, en l’any jubileu axirà ab sos  
Lv 27,15 15 E si aquell qui féu lo vot volrà  rembre aquella, donerà la quinta part de  
Lv 27,19  del preu. 19 E si aquell volrà  rembre lo camp aquell que ell promès,  
Lv 27,20  -l’ha; 20 e si no’l volrà  rembre, mas que serà a algun altre venut,  
Lv 27,20  venut, d’equí avant no’l porà  rembre 21 com vendran los dies de l’any  
Lv 27,27  part del preu. E si no’l vol  rembre, vene’l a altre per aytant com  
Lv 27,28  o camp, no’s deu vendre ni’s pot  rembre. E qualque cose serà concegrada una 
Lv 27,31  santifichats. 31 E si algú volrà  rembre las suas dècimes, anedescha la  
Lv 27,33  al Senyor Déu e no’s deu  rembre. 34 Aquests són los manaments que  
Ex 6,6  de càrcer dels egipcians, i us  rembré en alt bras, en judicis [*], 7 e us 
Ex 6,7 en alt bras, en judicis [*], 7 e us  rembré en pobles, e seré vostro Déu, e  
Ex 13,13  aze rembràs per ovella, e si no’l  rembs, auciuràs-lo tot; e lo primer fill 
Lv 25,24 la vostre possació sots condició de  remció és venuda. 25 »E si serà aflegit  
Lv 24,7  molt luent per ço que sia pa en  remebrament de sacrifici a Déu. 8 »E  
Ex 6,5  los egipcians los apremían, e  remembrà’m de la mia covinensa. 6 E per  
Ex 12,14  Egipte. 14 E haureu aquest die en  remembrament e selebrar-l’heu sant a  
Ex 13,9  E serà quax senyal en ta mà e quax  remembrament en tos ulls, axí com lig de  
Ex 13,16  en ta mà e quax cose posada en  remembrament entre tos ulls, per ço car  
Ex 17,14 a Moysès: –Scriu açò en lo Libre de  remembrament, e liura-ho en las orellas  
Ex 30,16  del testimoni, per ço que sia  remembrament d’ells devant nostro Senyor  
Ex 39,7 -las al costat del sobremuscle en  remembrament dels fills de Yrrael, axí com 
Lv 15,3 vici, car tengut ne és, e en cascun  remembrament que hom toch la carn d’  
Lv 2,2  lo prevera perfum sobre la ara per  remembransa, e és sacrifici de plasent  
Lv 2,16  pertida ferà perfum lo prevere per  remembransa de la oferta, axí com és del  
Lv 5,12  puyn e crem-la sobre l’altar en  remembransa del qui ofer, 13 e prech per  
Lv 6,15  perfum d’aquell en l’altar en  remembransa de odor suau a nostro Senyor;  
Lv 23,24  a vosaltres lo die del dissapte en  remembransa de alegrament e de cridament,  
Lv 19,18  18 No’t vullas venjar ne no sias  remembrant de la injúria de ton ciutadà.  
Lv 8,35  guardes del Senyor Déu [*], e siau  remembrants axí com a mi és manat. 36 [*]  
Lv 26,42  adoreran per la lur impietat, 42 e  remembrar-m’he de la mia covinensa la  
Lv 26,42  ab Abraam e ab Ysach e ab Jacob, e  remembrar-m’he de la terra 43 la qual  
Lv 26,45  jo sóm lo Senyor Déu d’ells. 45 E  remembrar-m’he del meu fermament  
Ex 13,3  són mias. 3 E dix Moysès al poble:  –Remembrau-vos de aquest die en què  
Ex 32,13  la iniquitat del teu poble, 13 e  remembre’t de Abraam e de Ysach e de  
Ex 20,8  lo nom del Senyor Déu seu en va. 8  »Remembre’t que santifichs lo die del  
Lv 26,40  confessen lurs iniquitats e que’s  remembren de lurs mals per la falcia que  
Lv 25,10  l’any Lè, e apellar-l’heu  Remissió de tots los habitadors de tota la 
Ex 15,13  nostre e ells temían al poble que  remist, e portist-lo en la tua fortalesa 
Lv 14,43  E si aprés que las pedres na seran  remogudes e las parets seran razes e altre 
Lv 11,3  qui ha depertida la ungle e que  remuch menjareu. 4 E qualquequal remuguerà 
Lv 19,20  jatcia ço que sia noble emperò no  remuda per preu, ne no li serà donada  
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Lv 25,30  complit I any. 30 E si no la haurà  remuda dins l’any entrega, lo compredor  
Lv 25,31 de camp la vendrà; si abans no serà  remuda, en l’any jubileu retornerà a son  
Lv 25,33  poden rembre. 33 E si no las han  remudes, a l’any jubileu torneran a ells, 
Lv 11,5  aquella. 5 »E lo conill, que  remuga e no ha la ungle fesa, és no nèdeu. 
Lv 11,7  lo porch, que ha la ungle fesa, no  remuga. 8 »Las carns de aquells no  
Lv 11,4  remuch menjareu. 4 E qualquequal  remuguerà e haurà ungle, mas no serà fesa, 
Lv 11,26  ungle mas no serà depertida ne no  remuguerà, serà inmunde, e qui tocharà  
Lv 27,29  que serà oferta per home, no sia  remut; e si ho és, sia mort per mort. 30  
Lv 21,18  al ceu ministeri si serà sech o  rencallós, o poch o gran o ab lo nas tort, 
Ex 19,10  poble e sacrifíchan vuy e demà, e  renten lurs vestidures, 11 e sían  
Ex 28,23  en la una e l’altre somitat del  reonal. 24 E ajusteràs en aquell loch  
Ex 28,25  del sobremuscle qui guarda lo  reonal. 26 [*] qui són de la regió del  
Ex 28,27  qui’s púschan adobar quant lo  reonal del sobremuscle 28 se strenyarà ab  
Ex 28,28  per ço que la juntura afegida al  reonal del sobremuscle no’s puguen pertir 
Ex 28,29 los noms dels fills de Yrrael en lo  reonal dels judicis sobre son pits quant  
Ex 28,30  per tostemps. 30 E poseràs al  reonal del judici doctrina de veritat qui  
Ex 29,5  e de gonella e de sobremuscle e de  reonal, e strènyer-ho-has ab lo  
Ex 35,9  [*] a honrar lo sobremuscle e lo  reonal. 10 »Qualque un de vosaltres és  
Ex 35,27  e gemes al sobremusclo e al  reonal, 28 e coses bé olents e oli a las  
Ex 39,8  com ho manà Déu a Moysès. 8 E féu  reonal de obra polida segons la obra del  
Ex 39,15  de Yrrael [*]. 15 E feren en lo  reonal cadenetas qui s’ajustaven la una a 
Ex 39,16  en la un e en l’altre costat del  reonal, 17 per on penjaven II cadenetas d’ 
Ex 39,18  e detràs que lo sobremuscle e lo  reonal rellessaven la un a l’altre, 19 e  
Ex 17,1 de nostro Senyor, [*] albergaren en  Repadín, on no havia aygüe a beura al  
Ex 16,23  –Açò que nostro Senyor mana: Lo  repòs del dissapte serà santifichat a  
Ex 31,15  obre, lo cetè és dissapte, sant  repòs a nostro Senyor; aquell qui en ell  
Ex 33,14  mia cara devant tu és, e daré’t  repòs. 15 E dix Moysès: –Si tu no’ns vas  
Ex 35,2  die serà a vós [*], dissapte e  repòs de nostro Senyor; qui ferà obre en  
Lv 16,31  sereu mundats. 31 Lo dissapte é  reposament, e afligireu vostres ànimas a  
Lv 23,32  habitacions, 32 car dissapte és de  reposament. Aflegiu las vostres ànimas, e  
Lv 25,5  de venemar, car aquell any és  reposament de la terra. 6 E’n lo VIIèn  
Ex 23,11  blats, 11 e al VII any la lexaràs  reposar per ço que mengen los pobres tel  
Ex 23,12  12 »VI dies obreràs, e al die VII  reposaràs, per ço que rapòs ton bou e ton  
Lv 23,3 e en lo VIIèn die, que és dissapte,  reposareu, e serà apellat sant. Neguna  
Lv 26,35  de la sua solitut per ço com no  reposàveu en vostros dissaptes com  
Lv 26,35  sereu 35 en la terra dels hosts; e  reposerà en los dissaptes de la sua  
Ex 23,28  28 e manaré devant tu dementre que  reposeràs l’aveu e la por al cananeu e a  
Lv 5,2  per si matexa o per alguna altre  reptília, e serà oblidada de la sua  
Lv 22,5  ab fembra, 5 ne tocharà nenguna  reptília en totas coses inmundes en las  
Lv 11,44  las vostres ànimas en totas las  reptílies qui’s moven sobre terra, 45 car 
Lv 11,4  de aquella, e entre las inmundes  reputau aquella. 5 »E lo conill, que  
Lv 19,31  declineu a imatges e ab ariolis no  requirats, per ço que no siau ensutzats  
Ex 5,8  sobre ells, e no’ls na aminvareu  res, car vegaven e per ço crídan e diuen:  
Ex 5,11 poreu trobar, ni hom no us aminverà  res de vostra obre. 12 E fou scampat lo  
Ex 5,19  hom los deya: “No us minvarà hom  res de las teulas cascun die”, 20  
Ex 9,4  las possacions [*] de Egipte, que  res no muyra d’essò que tany als fills d’ 
Ex 10,5  5 que cobriran tota la terra, que  res no aparega, mas que destroesca ço que  
Ex 10,15  éran romasos de la pedre, axí que  res [*] no hy romàs en tot Egipte. 16 E  
Ex 12,9 letugues salvatges. 9 E no menjareu  res cruu ni cuyt en aygüe, mas rostit al  
Ex 12,10  li trenchareu. 10 E no’n romandrà  res tro al matí; e si res d’ell na roman, 
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Ex 12,10  ’n romandrà res tro al matí; e si  res d’ell na roman, cremar-ho-heu ab  
Ex 12,16  axí matex; e no fereu en ells  res de obra fora ço que tany a menjar. 17  
Ex 13,7  aquest mes. 6 VII dies [*]. 7 [*]  res de levat no aparrà en tu ne en tots  
Ex 20,16 16 »No parlaràs quantre ton proÿsme  res qui sia falç testimoni. 17 »No  
Ex 20,17 la serventa ni lo bou ni l’aze, no  res que ell haja. 18 E tot lo poble oÿa  
Ex 30,15 ajustarà a la meytat del sicle, [*]  res no hy minvarà. 16 E l’haver cullit  
Ex 39,40  del palau ab sas cordas [*];  res dels vaxells no hy fallia que hom manà 
Lv 7,10  o mesclat o sia secha menys de  res, a tots los fills d’Irrael sia  
Lv 7,15  en aquell die, e no romanga de  res alguna cose entrò al matí. 16 »Si  
Lv 21,21  del linatge de Aron que hauran  res de açò [*] a oferir lo sacrifici al  
Lv 26,20  terra d’aram, 20 e tornerà a no- res vostra fortsa. E vostre terra no derà  
Ex 12,20  privats naturals de la terra. 20  Res de levat no menjareu, en vostres  
Lv 6,28  e si serà vaxell de coure, sia  respat e puxs levat ab aygüe. 29 »Tots los 
Ex 40,33  de nostro Senyor Déu qui hy  resplendia, car la nuu ho havia tot  
Ex 24,3  los ajustaments, e tot lo poble  respongué a una veu: –Tots los manaments  
Ex 1,19  que los infants stojau? 19 E ellas  responguéran: –Las fembres habreas no són  
Ex 19,19 E Moysès parlava e nostro Senyor li  responia. 20 E devallà nostro Senyor sobre 
Ex 2,8  puscha nodrir l’infant? 8 E ella  respòs: –Vé-hy. E anà la massipa e  
Ex 2,14 per què feria son proÿsme. 14 E ell  respòs: –Qui t’ha stablit príncep ni  
Ex 4,2  és axò que tens en la mà? E ell  respòs: –Verga. 3 E dix-li nostro  
Ex 5,2  ’m sacrifich al desert.” 2 E ell  respòs: –Qui és Senyor, que oja ta veu,  
Ex 5,17  a tort los majorsdòmens? 17 E ell  respòs: –Vosaltres vos posau e per ço  
Ex 6,12  fills de Yrrael de sa terra. 12 E  respòs Moysès devant nostro Senyor: –Los  
Ex 8,10  solament en lo flum. 10 E ell  respòs: –Demà. E ell dix: –Segons la tua  
Ex 10,10  festa del Senyor Déu nostre. 10 E  respòs Farahó: –No sia axí, car si lex a  
Ex 17,2 e dix: –Done’ns aygüe que begam! E  respòs Moysès: –Per què us barallau ab mi? 
Ex 18,15  del matí entrò al vespre? 15 E  respòs-li Moysès: –Lo poble ve a mi qui  
Ex 18,17  de Déu e las suas ligs. 17 E ell  respòs: –No fas bona cose. 18 De foll  
Ex 19,8  que havia manat nostro Senyor, 8 e  respòs tot lo poble: –Ço que nostro Senyor 
Ex 32,18  oig en las albergades. 18 E ell  respòs: –No és crit de hòmens qui  
Ex 32,22  aquest peccat ten gran? 22 E ell  respòs: –No s’enfellonescha lo meu  
Ex 32,33 teu libre en què m’has scrit. 33 E  respòs-li nostro Senyor: –Aquell qui en  
Ex 33,19  –Mostre’m ta glòria. 19 E ell  respòs: –Jo’t mostraré tot bé, e seré  
Ex 34,10  e que’ns possaeschas. 10 E  respòs nostro Senyor: –Jo faré covinensa  
Lv 10,19  axí com és manat a mi. 19 E  respòs Aron a Moysès: –Vuy és ofert lo  
Ex 4,1  Egipte. 4,Tit Capítol quint 1  Respòs Moysès: –No’m creuran ni oyran la  
Ex 10,29  die que a mi aparràs morràs. 29  Respòs Moysès: –Axí sia com has parlat. No 
Ex 31,6  de Dan, e ell ha cor de hom savi e  resposat per ço que’s fassa tot ço que a  
Ex 27,3  la cendra, e tesores e †lo cors† a  ressabiments dels fochs, e feràs tots los  
Ex 28,4 mi. 4 »E aquests seran los vestits:  ressional sobre lo muscle, gonella de li  
Ex 16,21  sol era scalfat sí’s fonia lo qui  restava al camp, 22 e al VI die cullían- 
Lv 5,16  16 e de assò que aportarà se  restituescha lo dan, e puxs anadescha-hi 
Ex 22,15  E si lo senyor serà present, no ho  restituyrà, majorment si hu havia logat.  
Ex 22,26 son vestir, ans que lo sol se colch  ret-la-hy, 27 car aquell és sol lo  
Ex 29,22  lo sèu qui cobre los budells, e la  ret del fetge e II ronyons, e lo grex qui  
Ex 38,4 e fogués, 4 e grasellas a manera de  ret féu de aram, e sots ella havia [*], 5  
Ex 38,5  anells per altres tants caps del  ret a metra dins rodellas a portar. 6 E  
Ex 21,19  feridor, emperò que ell pach e que  reta las despesas que lo ferit hauria  
Ex 22,3 fa homey, ell morrà. E si no ha què  reta per lo ledronici, serà venut. 4 E si  
Ex 22,11  e ell no serà costret que ho  reta. 12 E si hom li ho ha tolt per  
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Ex 22,14  no hy sia, serà costret que ho  reta. 15 E si lo senyor serà present, no  
Lv 6,4  los hòmens, 4 totas coses pensades  reta, 5 tot ço que per engan volia  
Lv 6,5  reta, 5 tot ço que per engan volia  retenir, entegrament, e [*] lo dan. 6 E  
Ex 9,17  en tota la terra. 17 ¿Encara  retens mon poble e no’l vols lexar anar?  
Lv 25,28  las vendas sían retudes e cascú  retorn en sa pocessió. 29 »E qui vendrà  
Ex 24,3  ab ell. 3 E adonchs vench Moysès e  retornà al poble e dix-los totas las  
Lv 16,23  e serà lexat en lo desert. 23 »E  retornerà Aron en lo tabernacle de  
Lv 22,13  ni de las pormíssias; 13 e si  retornerà vídua o rebujade menys d’  
Lv 25,13  serà en ell. 13 »En l’any jubileu  retornerà tothom en las possacions. 14 E  
Lv 25,31  no serà remuda, en l’any jubileu  retornerà a son senyor. 32 »Emperò cases  
Lv 25,41 axirà de ton poder ab sos infants e  retornerà a son parentat e a la possació  
Ex 26,1  axí serà fet: X cortinas de bis  retort, e jacint e porpre e cotó e  
Ex 26,31 de cotó per II vegades tint, de bis  retort ab obre de agulla e test de bella  
Ex 26,36 e de cotó II vegades tenyt e de bis  retort per obre d’egulla. 37 E las V  
Ex 27,9  migjorn, e seran las tendes de bis  retort. En un costat tindrà C colzos de  
Ex 27,16 e de cotó II vegades tenyt e de bis  retort de obre d’agulla, e haurà IIII  
Ex 27,18  C colzos [*], e serà de bis  retort e hauran fondaments de aram. 19 E  
Ex 28,5 e jacint e porpre e cotó tint e bis  retort, 6 [*] per obra ben ordonada. 7  
Ex 28,8 e de porpre e de cotó tint e de bis  retort. 9 »E pendràs II pedras uniquines e 
Ex 28,15 de cotó dues vegades tenyt e de bis  retort. 16 E serà de IIII angles e doble;  
Ex 35,6  jacint e porpre e cotó tint, e bis  retort e pèlls de cabres 7 e pells de  
Ex 35,23  ni porpre ne cotó tint ni bis  retort ni pèlls de cabres, de grat ho  
Ex 36,8  del tabernacle, X cortines de bis  retort e de jacint e de porpre [*] e de  
Ex 36,35 jacint e de porpre e vermelló e bis  retort, de obre polida fort diversa a  
Ex 36,37  e de porpre e de vermelló e de bis  retort [*], 38 e V colones ab V caps que  
Ex 38,9  migdie en què havia tendas de bis  retort de C colzos, 10 e [*] colonas de  
Ex 38,16  e totas las tendas [*] éran de bis  retort, 17 e los vazos de las colonas éran 
Ex 38,18  e de porpre e de vermelló e de bis  retort, qui havia XX colzos de lonch e d’ 
Ex 39,2  d’or e de jacint e [*] de bis  retort 3 de obra polida, e féu cordes d’  
Ex 39,8 e de porpre e de cotó tint e de bis  retort, 9 de obra quadrat [*], 10 e posà  
Ex 39,22  e de porpre e de vermelló e de bis  retort, 23 senys d’or fort pur que  
Ex 39,28 e braguers de li, 28 e sinta de bis  retort e de jacint e de porpre e de  
Ex 21,23 los àrbitres jutgeran. 23 E si mor,  retrà ànima per ànima, 24 ull per ull,  
Ex 21,34  34 lo senyor de la sija o sisterna  retrà lo preu de las bísties, e ço qui hy  
Ex 21,36  ab corn e no’l guarda son senyor,  retrà bou per bou e rebrà lo cos entrega.  
Ex 22,7  si és trobat lo ladre, al doble ho  retrà. 8 Si s’amaga, lo senyor de la case 
Ex 22,12 si hom li ho ha tolt per ladronici,  retrà lo dan al senyor. 13 E si porta cose 
Ex 22,17  pare de la verja no la hy vol dar,  retrà-li lo haver segons la manera de l’ 
Lv 24,18  de mort; 18 e qui matarà animal,  retrà animal per animal. 19 »E qui ferà  
Ex 22,6  blats, aquells qui stan en lo camp  retran lo dan que lo foch haurà fet. 7 »E  
Lv 26,26  seran en I forn coent los pans e  retran aquells a pes, e menjareu e no us  
Ex 22,30  sia ab sa mare, e al VIIIèn die lo  retràs. 31 »Hòmens sants ma sareu. No  
Lv 25,28  en la mà de aquell perquè puga  retre lo preu, haja lo comprador açò que  
Ex 34,7  ci no és castigat sens colpa, qui  rets las iniquitats dels pares als fills  
Lv 14,48  purifiquerà aquella pus li és  retuda sanitat. 49 »E’n la purificació de 
Lv 25,28  emperò, totas las vendas sían  retudes e cascú retorn en sa pocessió. 29  
Lv 25,27  com se vané, e ço que romandrà sia  retut al comprador, e aquell lavor en sa  
Lv 25,52  tro a l’any jubileu, e sia-li  retut lo preu aytant com haurà servit; 53  
Ex 10,5  ço que la pedre no destruý, e  reuran tos los arbres dels camps, 6 e  
Lv 18,10  en casa o defora. 10 »E no  revalaràs la vergonya de la filla de tos  
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Lv 18,13 la vergonya de la sor de ta mare no  revalaràs, per ço car és carn de ta mare.  
Lv 18,14  14 »La vergonya de ton oncle no  revalaràs ni no t’acostaràs a sa muller,  
Lv 18,19  que haurà de ses mèstrues [*], no  revaleràs la sua letgesa. 20 »Ne no  
Lv 18,9  car vergonya de ton pare és. 9 »No  revallaràs la vergonya de ta sor, de part  
Lv 18,17  de aquella no prengues per ço que  revelas la lur vergonya, car carn són de  
Lv 18,18  no hu prengues en vergonya, ni no  revelas la sua vergonya mentre viurà. 19  
Lv 13,55 faç de aquell que no serà mudade ne  reversade ne lebrozia sclatade, és munde,  
Ex 1,8  la terra. 8 E entretant levà’s  rey novell sobre Egipte, qui no conegué  
Ex 1,15  altres servicis [*]. 15 E dix lo  rey de Egipte a las madrinas dels habreus  
Ex 1,17  a Déu e no féran lo manament del  rey de Egipte, mas selaven los mascles. 18 
Ex 1,18  mas selaven los mascles. 18 E lo  rey apellà-las e dix: –Què és assò que  
Ex 2,23  23 E aprés molt temps, morí lo  rey de Egipte. E los fills d’Irrael  
Ex 3,10  10 Mas vina, e trematré’t al  rey Farahó per ço que desliuras lo meu  
Ex 3,11  Senyor: –Qui çó jo, que vaja al  rey Farahó e traga los fills de Yrrael de  
Ex 3,18  tu e los pus vells de Yrrael al  rey de Egipte, e dir-li-has: “Lo  
Ex 3,19  Mas jo sé que no us lexarà anar lo  rey de Egipte [*] 20 [*] en totas las mias 
Ex 5,4  pastilència ni cultell. 4 E dix lo  rey de Egipte: –Per què vosaltres, Moysès  
Ex 6,11 –Entra en Egipte e parla ab Farahó,  rey de Egipte, que lex anar los fills de  
Ex 6,13  e Aron [*] a manà [*] a Farahó  rey de Egipte [*]. 14 Aquests són los  
Ex 6,27  són los qui parlaren a Farahó,  rey de Egipte, [*] 28-29 [*] tot ço que  
Ex 14,8  nostro Senyor lo cor de Farahó,  rey de Egipte, e encalsà los fills de  
Lv 25,5  any [*]; 5 [*] no sechs, ne los  reÿms de las tuas promícias no cullas quax 
Ex 2,3  posà dins l’infant, e posà’l [*]  riba del flum. 4 E sa sor stava luny e  
Ex 7,15 aygües, i tu staràs devant ell a la  riba del flum, e portaràs en ta mà la  
Ex 14,31 31 e víran los de Egipte morts a la  riba de la mar e la gran plaga que havia  
Ex 30,15  XX anys del poble derà preu. 15 Lo  rich no ajustarà a la meytat del sicle,  
Ex 19,2 al deser de Sinaý 2 quant anaren en  Ripidí [*], e albergaren en aquell loch, e 
Ex 7,19  de Egipte e sobre los flums e  rius e basses, e tornar-s’han sanch.” E 
Ex 8,5  tua mà sobre los flums e sobre los  rius e sobre las bassas, e amena granotas  
Ex 30,28  timiana, 28 e d’holocaust e tota  roba qui’s tany a ells. 29 E santificar- 
Lv 6,2  en fe, e ell la haurà rebuda e ell  robarà aquella, o en alguna manera la  
Ex 26,14 un altre cubert de pells de moltons  robricades, e sobre aquest, altre  
Ex 35,7  de cabres 7 e pells de moltons  robricades [*], e fust de setim 8 e oli a  
Ex 25,34 anaps en manera de nou, sperulles e  rodanxes per sengles liris. 35 La sperulle 
Ex 38,5  tants caps del ret a metra dins  rodellas a portar. 6 E féu-los de fust  
Ex 14,25 ocís la host d’ells, 25 e girà las  rodes de las carretas e anaren al fons. E  
Lv 13,42  en lo cugurós serà blancha color o  roge, 43 e açò veurà lo sacerdot,  
Lv 13,49 feta de la pell, 49 si de blancha o  roge màcula serà ensutzada, per lebrozia  
Lv 13,30  avall del cuyro e en ell cabells  roigs manuts haurà, ensutzat és, car  
Lv 13,24  e la sanadura serà blancha o  roja, 25 concidererà aquella lo sacerdot;  
Ex 10,19  e gità las lagostas en la Mar  Roja, axí que no’n romàs neguna en la  
Ex 13,18  via del dessert qui és prop la Mar  Roja. E los fills d’Irrael pujaren armats 
Ex 15,4  e són-se aginollats en la mar  Roja. 5 Los abís los han cuberts e  
Ex 15,22  mar. 22 E aprés pertiren de la Mar  Roja e axiren al desert de Suris. E anaren 
Ex 23,31  31 »E posaré tos térmans de la Mar  Roja entrò a la mar dels felisteus, e del  
Ex 12,10 res tro al matí; e si res d’ell na  roman, cremar-ho-heu ab foch. 11 E  
Ex 29,34 ’n menjarà, car sants són. 34 E si  roman de la carn segrada ni del pa tro al  
Ex 10,26  26 Tot lo bestiar irà ab nós; no  romandrà una ungle de aquellas coses que  
Ex 12,10  bocha no li trenchareu. 10 E no’n  romandrà res tro al matí; e si res d’ell  
Ex 23,11  pobres tel teu poble, e tot ço que  romandrà menjar-ho-han las bísties del 
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Ex 23,18  levat sanch de ton sacrifici, ne  romandrà lo grex de la tua festa tro al  
Ex 26,12  de tot un cobriment. 12 E ço qui  romandrà als vels qui són aperallats al  
Ex 34,25 lavat la sanch de la mia hòstia; no  romandrà al matí dels sacrificis de la  
Lv 2,3  odor a nostro Senyor. 3 E ço que  romandrà del sacrifici serà de Aron e de  
Lv 2,10  a nostro Senyor. 10 E qualque cose  romandrà serà de Aron e de sos fills, e  
Lv 4,7  del testament, e la sanch qui  romandrà buyderà en lo fonament de l’  
Lv 7,16  die sia menjada, e si alguna cose  romandrà tro al matí, legut és de menjar- 
Lv 8,32  fills los menjaran.” 32 E ço que  romandrà de las carns e del pa, sia cremat 
Lv 14,17  lo Senyor Déu, 17 e l’oli que  romandrà en la mà buyderà sobre l’estrem  
Lv 19,6 sia menjat e’n l’endemà, e lo que  romandrà en lo die terç sia cremat ab  
Lv 22,30  matex die menjareu aquell e no’n  romandrà gens entrò al matí e’n l’altre  
Lv 25,16  vena a tu. 16 E aytant com més any  romandrà aprés del jubileu, d’aytant  
Lv 25,27  aquell temps com se vané, e ço que  romandrà sia retut al comprador, e aquell  
Lv 26,39  terra vos consumeran. 39 E si algú  romandrà de vosaltres, seran desfets per  
Ex 8,11 e de tos servents e de ton poble, e  romandran solament al flum. 12 E pertiren  
Lv 23,22 sòl, ne no cullireu las spigues que  romandran, mas lexar-les-heu als  
Lv 26,36  36 »E en aquells que de vosaltres  romandran daré pahor en los lurs cors en  
Lv 4,12  ab los budells [*], 12 e ab tot lo  romanent del cos traurà fora de las  
Lv 4,18  lo tabernacle 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  del 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 ofer, 13 e prech per ell, e lo  romanent sia del prevera per presentalla.  
Lv 6,16  odor suau a nostro Senyor; 16 e lo  romanent de la sèmola mengen Aron e sos  
Lv 8,24  dret de las mans e dels peus, e lo  romanent gità sobre l’altar entorn. 25 E  
Lv 9,9  lo corn de l’altar, e gità lo  romanent al fonament de aquell. 10 E lo  
Lv 13,26 pus pregont que lo cuyro ne la carn  romanent, aquella serà spècia de lebrozia  
Lv 13,34  ni no serà pus pregona que la carn  romanent, mundarà aquell, e com haurà  
Lv 14,29  és schampada per la colpa, 29 e lo  romanent de l’oli que és en la sua mà  
Lv 19,9  de la terra, ne las spigues  romanents no culliràs per ço que’n cúllan 
Lv 27,18  lo prevera la moneda segons los  romanents dels anys qui són romazos entrò  
Lv 7,15  ells menjaran en aquell die, e no  romanga de res alguna cose entrò al matí.  
Lv 20,14 gran letgesa; sían tots cremats; no  romanga aytal letgesa enmig de vosaltres.  
Ex 8,9  de ta terra e de ta casa, e que’n  romanguen solament en lo flum. 10 E ell  
Ex 10,24 e vostres ovellas e vostres bísties  romanguen, e vostres infants vagen ab  
Ex 18,22 e las grans coses e los grans plets  romanguen a tu, e ells jutgen solament las 
Lv 10,16  irat contre Aletzar e Aytamar, que  romanguéran fills de Aron, e dix: 17 –Per  
Ex 8,31  seus e del seu poble, que no n’hi  romàs neguna. Capítol XII 32 Fou agreujat  
Ex 10,15  de la pedre, axí que res [*] no hy  romàs en tot Egipte. 16 E per ço Farahó  
Ex 10,19  en la Mar Roja, axí que no’n  romàs neguna en la terra de Egipte. 20 E  
Ex 14,28  en la mar, que I d’ells no’n  romàs. 29 E los fills de Yrrael anaven per 
Lv 10,12  romazos: –Preneu lo sacrifici que  romàs de la oferta de nostro Senyor e  
Ex 10,12  e deguastaran tota herba que sia  romasa en la terra de Egipte. 13 E stès  
Ex 10,15  e los fruyts dels arbres qui éran  romasos de la pedre, axí que res [*] no hy 
Lv 10,12  e a Ytamar [*], los quals éran  romazos: –Preneu lo sacrifici que romàs de 
Lv 27,18  los romanents dels anys qui són  romazos entrò en l’any jubileu, e  
Lv 19,13  ni no opremes a ell per fortse. No  romendrà ab tu la obre de ton logater  
Ex 28,32  de las vestiduras, perquè no’s  rompen tantost. 33 E feràs dejús al peu de 
Lv 13,6  en brotant, munderà a ell, car  ronya és, e leverà l’home las suas  
Ex 12,11  menjar-ho-heu axí: los vostros  ronyons senyireu, e ireu calsats en  
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Ex 28,42  la carn de las lurs legesas, dels  ronyons tro a las cuxas. 43 E usaran de  
Ex 29,22  budells, e la ret del fetge e II  ronyons, e lo grex qui és sobre ells al  
Lv 3,4  qui dins ell és 4 e abdosos los  ronyons e en los lombles e en totas las  
Lv 3,10 complida endret de l’os, 10 ab los  ronyons e ab lo grex qui cobre lo ventre,  
Lv 3,10  sobre los lombles e sobre los  ronyons, e tot lo grex de dins 11 pendran  
Lv 7,4  las entràmanes 4 e abdosos los  ronyons, e lo sèu demunt ells, e la tela e 
Lv 8,16  e sobre lo fetge e sobre los  ronyons [*] pres Moysès e perfumà la ara.  
Lv 8,25  qui cobre los budells [*] e los  ronyons abdosos e los lombles pres, e la  
Lv 9,10  de aquell. 10 E lo sèu e los  ronyons e la part del fetge que són per lo 
Lv 9,19 del bou e la coha de l’ariet e los  ronyons ab lo sèu e la ratella del fetge  
Lv 21,20  haurà desfeta en l’ull, o si serà  ronyós o serpiginós o lantillós o pigatós; 
Ex 16,13  las tendas, e al matí hach una  rosada blancha entorn de las tendas. 14 E  
Ex 12,9  res cruu ni cuyt en aygüe, mas  rostit al foch; lo cap ab los peus e ab  
Ex 15,7  tua ira qui’ls deguastà axí com  rostoll, 8 e las aygües fóran ajustades  
Ex 5,7  mas vagen-hi ells e cúllan  rostoy. 8 A manera de las teulas que  
Lv 14,56  e en cases 56 e en senadures e en  rotura de carn e de màcula luent e de  
Ex 1,2  e cascú era ab sa companya: 2  Rubèn, Simeon, Leví, Judà, 3 Ysacar,  
Ex 6,14  de lurs companyes. Los fills de  Rubèn qui foren los primers fills de  
Ex 6,15  Carní. 15 Aquests són los fills de  Rubèn. E los fills de Simeon foren: Genuel 
Ex 35,23  ho donaven, totas pells de moltons  rubricades e gesint, 24 e argent e or e  
Ex 36,19  del tabernacle de pells de moltons  rubricades e altre cobriment de jacint. 20 
Ex 25,5  de cabres 5 e pells de moltons  rubrichades e pells de jacint, e lenya de  
Ex 1,10  ço que no moltiplich massa, e si  ·s defèn quantre nós féssam batalla  
Ex 2,5  la filla de Farahó per ço que  ·s levàs al flum, e las suas massipas  
Ex 2,13  l’altre die e viu II hebreus qui  ·s barellaven, e dix a la un qui feya tort 
Ex 3,2  que la gavarrera flamajava e no  ·s cremava. 3 E dix Moysès: «Iré a veura  
Ex 3,3 veura aquesta [*] vizió, per què no  ·s crema la gavarrera.» 4 E viu nostro  
Ex 7,15  e portaràs en ta mà la verga qui  ·s tornà drach, 16 e diràs-li: “Lo  
Ex 8,26 aquesta terra. 26 E dix Moysès: –No  ·s pot fer axí; las horrezas dels  
Ex 10,10  infants, és dupte que mal no  ·s penseu. 11 No’s ferà axí, mas anau-  
Ex 10,11  dupte que mal no’s penseu. 11 No  ·s ferà axí, mas anau-hi los hòmens e  
Ex 10,21  sobre la terra de Egipte axí que  ·s palpen. 22 E stès Moysès la sua mà al  
Ex 10,23  dies 23 negú no viu son frare ni  ·s moch del loch en què era. E allà on  
Ex 12,38 poble que no podia hom nombrar, qui  ·s mesclà ab ells, e ovellas e altre  
Ex 13,17  ’s que per ventura lo poble no  ·s penadís si vaés quantre si batalla e  
Ex 14,20  e inluminava la nit axí que no  ·s podien acostar los uns als altres per  
Ex 15,16  del teu bras. Sían fets que no  ·s puguen moura com pedra, tro que aquest  
Ex 16,21  e quant lo sol era scalfat sí  ·s fonia lo qui restava al camp, 22 e al  
Ex 16,24 ho axí com havia manat Moysès, e no  ·s podrí ni hy fou trobat verma. 25 E dix  
Ex 17,12  e posaren-la sots ell en què  ·s sech. Aron e Hur sostenían las suas  
Ex 21,19 19 si se’n va defora ab un bastó i  ·s leu, no n’haurà mal lo feridor, emperò 
Ex 22,27  és sol lo vestir de sa carn de què  ·s cobre e no n’ha altre ab què’s dorme; 
Ex 22,27  ’s cobre e no n’ha altre ab què  ·s dorme; si crida a mi, oyr-l’he [*].  
Ex 26,10  en la vora de una saga perquè  ·s puguen ajustar ab l’altre [*]. 11 L  
Ex 28,7  costats de las sumitats e que  ·s tornen en u. 8 E aquella texidura e  
Ex 28,27  la cara de la juntura deval, qui  ·s púschan adobar quant lo reonal del  
Ex 28,28  al reonal del sobremuscle no  ·s puguen pertir la un de l’altre. 29 E  
Ex 28,32  parts de las vestiduras, perquè no  ·s rompen tantost. 33 E feràs dejús al peu 
Ex 30,28  28 e d’holocaust e tota roba qui  ·s tany a ells. 29 E santificar-ho-has 
Ex 31,6  de hom savi e resposat per ço que  ·s fassa tot ço que a tu he manat: 7 lo  
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Ex 33,4  paraula molt mala; plorà e negú no  ·s vestí del vestir que solia. 5 E dix  
Ex 33,11  Josuè, fill de Nuu, infant, no  ·s partia de la tenda. 12 E dix Moysès a  
Ex 36,17  [*] de la altre saga per ço que  ·s lesacen la una a l’altre, 18 e L  
Ex 36,18  18 e L civellas de aram ab què  ·s lessàs lo terrat e que’n fos fet un  
Ex 39,3 or e pertí-las en fils per ço que  ·s poguéssan tòrcer ab [*] colors, 4 e  
Ex 39,19  saveneta de jacint per ço que no  ·s moguéssan, axí com manà Déu a Moysès.  
Ex 40,5  luernas. 5 E l’altar d’or ab què  ·s sacrifica l’encens, devant l’archa  
Lv 4,2  que lo Senyor ha manat que no  ·s fassen ferà qualsevolrà: 3 »E si lo  
Lv 6,30  sants és, 30 e tota oferena que  ·s degoll per peccat de la qual s’enporta 
Lv 11,9  9 »E aquestas són las coses que  ·s nodrexen en las aygües e són lícites a  
Lv 11,10  ni scata, axí en las aygües que  ·s moven com en mar, és abominable a  
Lv 11,29  29 »E [*] d’aquellas que  ·s moven en terra, axí com mostela e rata  
Lv 11,32  o celici o qualque cose en què  ·s fa obra, sia tenguda en aygüe, car serà 
Lv 11,44  ànimas en totas las reptílies qui  ·s moven sobre terra, 45 car jo sóm lo  
Lv 11,46  e de totas ànimas vivents que  ·s moven en las aygües e graponen en  
Lv 13,23  aquell per lebrós, 23 e si no  ·s mourà, ulcus és la cicatrix, e l’home  
Lv 14,57  colors de aquellas 57 ab què  ·s puga conèxer qui és munde o inmunde.  
Lv 15,31  mostrareu als fills d’Irrael que  ·s guarden de legesa e que no muyren en  
Lv 18,23  la fembra no s’acost a bístie ne  ·s mescla ab ella, car molt és gran  
Lv 20,6  del meu poble. 6 »E la ànima que  ·s declinerà als devinadors e als  
Lv 20,25  ni en ocell e en totas coses que  ·s moven en terra que jo he amostrades a  
Lv 21,5 de son poble no serà ensutzat. 5 No  ·s raguen lo cap ni la barba ni en lurs  
Lv 22,2  a Aron e als fills d’aquell que  ·s guarden de aquells qui són consegrats  
Lv 25,34  cose sots los pobles d’aquells no  ·s vènan, car possació perdurable és. 35  
Lv 25,49  o cosín germà. E si per ventura no  ·s pot rembre, 50 sían comptats los anys  
Lv 25,54  ni massa. 54 E si per açò no  ·s porà rembre, en l’any jubileu axirà ab 
Lv 26,40 que confessen lurs iniquitats e que  ·s remembren de lurs mals per la falcia  
Lv 27,11  Senyor. 11 Negun animal inmunde no  ·s pot degollar a Déu. E si algú fa vot de 
Lv 27,28  sia home o animal o camp, no  ·s deu vendre ni’s pot rembre. E qualque  
Lv 27,28  animal o camp, no’s deu vendre ni  ·s pot rembre. E qualque cose serà  
Lv 27,33  muderà, ço que serà mudat e ço que  ·s muderà serà santifichat al Senyor Déu e 
Lv 27,33 serà santifichat al Senyor Déu e no  ·s deu rembre. 34 Aquests són los  
Ex 1,8  la terra. 8 E entretant levà  ’s rey novell sobre Egipte, qui no conegué 
Ex 2,4  4 E sa sor stava luny e pensave  ’s aquesta cose. 5 E devallava la filla de 
Ex 2,17  e gitaren-las-na. E levà  ’s Moysès e defès las massipas e abeurà  
Ex 2,24  oyí lo gemegament d’ells e rembrà  ’s de la covinensa que havia feta ab  
Ex 3,6 Ysach e Déu de Jacob. E Moysès girà  ’s, car no gosava mirar ves Déu. 7 E dix  
Ex 7,20  Farahó e sos servents, e girà  ’s en sanch; 21 e los pexos moriren qui  
Ex 7,23  Senyor los havia manat. 23 E girà  ’s e intrà-sse’n en sa casa, e no hy  
Ex 8,30  nostro Senyor. 30 E pertí  ’s Moysès de Farahó e pregà nostro Senyor. 
Ex 10,6  tro al die de vuy.” E girà  ’s Farahó e no’ls escoltà. E venguéran  
Ex 10,16  Egipte. 16 E per ço Farahó cuytà  ’s e apellà Moysès e Aron e dix-los:  
Ex 12,27  nostras cases.” E lo poble encorbà  ’s e aorà. 28 E axíran los fills de Yrrael 
Ex 12,30  fills de las bísties. 30 E levà  ’s Farahó de nits, e tots sos servents e  
Ex 13,17  filisteus qui és prop, car cuydave  ’s que per ventura lo poble no’s penadís  
Ex 14,21  nit, e tornà-la en sech. E pertí  ’s l’aygüe, 22 e entraren los fills d’  
Ex 16,20  na ajustaren al sendemà, e podrí  ’s tot e fou ple de vèrmens; e irà’s  
Ex 16,20 ’s tot e fou ple de vèrmens; e irà  ’s Moysès quantre ells. 21 E cullían-na  
Ex 17,2 aygüe a beura al poble. 2 E barallà  ’s lo poble ab Moysès e dix: –Done’ns  
Ex 17,8  o no?» 8 E vench Amalech e combaté  ’s quantre Yrrael en Refizim. 9 E dix  
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Ex 18,9  desliurats e alegrats. 9 E alegrà  ’s Getró de tots los béns que Déu havia  
Ex 19,16 e lo crit del corn era gran, e temé  ’s lo poble qui era en las albergades. 17  
Ex 20,21  lo poble luny, e Moysès acostà  ’s en la calija on era nostro Senyor. 22 E 
Ex 24,4  totas las paraulas de Déu, e levà  ’s matí e edifichà altar al [*] munt, e  
Ex 32,1 trigava a devellar del munt, ajustà  ’s quantre Aron e dix: –Leva’t e fé’ns  
Ex 32,19  Moysès lo vadell [*], e enfelloní  ’s fort, e gità las taulas de la mà e  
Ex 33,8 axia a la tenda [*]. 8 [*] e levave  ’s tot lo poble e stava cascú a la porta  
Ex 34,4  talas com las primeras, e levà  ’s de nit e pujà al munt de Sinaý, axí com 
Ex 34,8 a la terça [*] generació. 8 E cuytà  ’s Moysès, e encorbà’s en terra e adorà,  
Ex 34,8  8 E cuytà’s Moysès, e encorbà  ’s en terra e adorà, 9 e dix: –Si he  
Ex 34,34 Senyor Déu e parlava ab ell, levave  ’s lo vel entrò que axia, e adonchs  
Ex 39,1  e de bis féu vestiduras de què  ’s vestís Aron quant aminestrava los  
Lv 6,11  de l’altar; 11 e puxs despullarà  ’s aquests draps e vestir-se-n’ha d’ 
Lv 7,10  del sacerdot qui ho ofer; 10 vulle  ’s que sia ab oli untat o mesclat o sia  
Lv 14,8 home se levarà la vestimenta, raurà  ’s tots los pèls del cos e lau-se en  
Lv 14,9  VII dies; 9 e en lo die setè rague  ’s lo cap e la barba [*] e los pèls del  
Lv 24,10  los fills d’Irrael, e barallà  ’s en las albergades ab un home de Yrrael. 
Ex 4,14  a carrera, e veurà’t e alegrar- s’ha de tu de cor; 15 e parla-li e posa 
Ex 7,9  -la devant Farahó”, e tornar- s’ha serp. 10 E intraren Moysès e Aron a  
Ex 7,14  Senyor 14 a Moysès, e agreujat  s’és lo cor de Farahó e no vol lexar anar 
Ex 7,17 mia mà l’aygüe del flum e tornar- s’ha l’aygüe en sanch, 18 e los pexos  
Ex 7,19  flums e rius e basses, e tornar- s’han sanch.” E sia sanch en tota la  
Ex 8,11  com lo Déu nostro, 11 e pertir- s’han las granotas de tu e de ta casa, e  
Ex 8,29  Senyor, e las moscas partir- s’han de tu e de ton poble e de tos  
Ex 13,17  si vaés quantre si batalla e que  s’entornàs en Egipte; 18 mas amanà’ls  
Ex 14,2  2 –Parla als fills de Yrrael que  s’entórnan albergar dellà la regió de  
Ex 17,12  e de l’altre, e las suas mans no  s’abaxaren tro que lo sol se colgà. 13 E  
Ex 18,23  manaments, e tot lo poble tornar- s’ha axí en pau en sos lochs. 24 E quant  
Ex 19,22  d’ells; 22 e los sacerdots qui  s’acosten a nostro Senyor sían  
Ex 21,22  fembra prenyada e que avortescha e  s’afoll, e ella viurà, haurà aytant de  
Ex 21,35  mor, vendran lo bou viu e pertir- s’han lo preu en si e lo cos del mort. 36 
Ex 22,8  lo ladre, al doble ho retrà. 8 Si  s’amaga, lo senyor de la case ajustar-  
Ex 22,8  lo senyor de la case ajustar- s’ha a ells e jurerà que no stès sa mà en 
Ex 22,24  24 e la mia fortsa desdenyar- s’ha e faré-us [*] glay, e seran  
Ex 24,2  Moysès muntà a Déu, e aquells no  s’hi acostaren ni lo poble no muntà ab  
Ex 24,11 com és cerè 11 sobre ells, qui luny  s’éran partits dels fills de Yrrael, e  
Ex 26,17  II encastadures sían fetas ab què  s’ajust la una taula ab l’altre; en  
Ex 26,18  E hauran XX colzades al costat qui  s’enclina ves migdie, 19 en què scamparàs 
Ex 26,20  al segon costat del tabernacle qui  s’enclina ves aguiló haurà XX taules 21  
Ex 28,14  14 II cadenas d’or molt pur qui  s’ajusta la una ab l’altre [*]. 15 »E  
Ex 28,22  E feràs en lo recional cadenas qui  s’ajusten la una a l’altre, d’or fort  
Ex 28,27  detràs, 27 e II altres anells qui  s’han a posar en la un e l’altre costat  
Ex 29,7  e en aquesta costuma consegrar- s’han. 8 E a sos fills vestiràs de  
Ex 30,19  E metràs-hi aygüe, 19 e levar- s’han en ell Aron e sos fills las mans e  
Ex 32,1  ’ns vage devant, car no sabem què  s’ha sdevengut a Moysès, qui’ns ha trets 
Ex 32,22  ten gran? 22 E ell respòs: –No  s’enfellonescha lo meu senyor, car tu  
Ex 32,23 ’ns vàjan devant, car no sabem què  s’ha sdevengut a Moysès, qui’ns trach de 
Ex 34,3  munt; 3 e negú no hy puig ab tu ni  s’hi acost en tot lo munt, ne ovellas ni  
Ex 34,30  cornuda, teméran de acostar- s’hi prop. 31 E apellà Aron e tots los  
Ex 36,13  13 E Aron féu L cercles d’or que  s’agafassen ab las ances de las cortines  
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Ex 37,27  costat per ço que los forrellats  s’hi matéssan e l’altar se pogués  
Ex 39,4  ab [*] colors, 4 e dues vores qui  s’ajustacen la una a l’altre costat dels 
Ex 39,15  E feren en lo reonal cadenetas qui  s’ajustaven la una a l’altre, d’or fort 
Ex 40,12 tabernacle del testimoni, e levar- s’han ab aygüe, 13 e vestir los has de  
Lv 1,8  ço és a saber, lo cap e tot ço qui  s’acosta al fetge, 9 los budells e los  
Lv 1,12 membres, ço és, lo cap e tot ço qui  s’acosta al fetge, e posar-ho-han  
Lv 5,19  perdonat a ell, 19 car per error  s’era depertit del Senyor. 6,Tit  1 E  
Lv 6,30 que’s degoll per peccat de la qual  s’enporta la sanch lo sacerdot per tenyr  
Lv 10,3  Jo seré santificat en aquells qui  s’acosten a mi, e devant tot lo poble  
Lv 13,45  ab lo capiró ensemps, e clemar- s’ha al sacerdot 46 per tostemps, car  
Lv 15,5  tocharà lo lit d’aquell, levar- s’ha las vestidures, e ell, levat ab  
Lv 15,16  sament del ceu ajustament, levar- s’ha lo cos tot ab aygüe, e serà inmunde  
Lv 15,18  fembra ab qui haurà jagut levar- s’ha ab aygüe e serà no nèdea entrò al  
Lv 18,6  sóm lo Senyor Déu. 6 »Negun hom no  s’acost a la sanch de son proÿsme per ço  
Lv 18,23 ensutzeràs ab ella; ni la fembra no  s’acost a bístie ne’s mescla ab ella,  
Lv 21,18 ofira los pans al ceu Déu, 18 ni no  s’acost al ceu ministeri si serà sech o  
Lv 21,23  ultre lo vel del santuari ne no  s’acost a l’altar, per ço car màcula ha  
Lv 22,3  »Tot hom de vostra sament que  s’acosterà en aquellas coses que són  
Lv 26,32  la vostra terra, e metran- s’hi vostros enamichs qui foren  
Ex 1,1  en Egipte ab Jacob, e cascú era ab  sa companya: 2 Rubèn, Simeon, Leví, Judà,  
Ex 2,4  e posà’l [*] riba del flum. 4 E  sa sor stava luny e pensave’s aquesta  
Ex 2,8 –Vé-hy. E anà la massipa e apellà  sa mare. 9 A la qual dix la filla de  
Ex 3,22  buyts, 22 mas demanarà la fembra a  sa veÿna e a sa hosta vaxells d’argent e  
Ex 3,22  demanarà la fembra a sa veÿna e a  sa hosta vaxells d’argent e d’or e  
Ex 4,20  la tua ànima. 20 E pres Moysès  sa muller e sos fills, e posà’ls sobre I  
Ex 6,11 que lex anar los fills de Yrrael de  sa terra. 12 E respòs Moysès devant nostro 
Ex 6,20  20 E pres muller Ameran Josabet,  sa cozina, qui li parí Aron e Moysès e  
Ex 7,2 que lex anar los fills d’Irrael de  sa terra. 3 Mas jo li endureyré lo seu  
Ex 7,20  Senyor los havia manat, e levà  sa verga e ferí l’aygüe del flum devant  
Ex 7,23  23 E girà’s e intrà-sse’n en  sa casa, e no hy posà son cor aquella  
Ex 8,6  la terra de Egipte. 6 E Aron stès  sa mà sobre totas las aygües de Egipte, e  
Ex 8,12  solament al flum. 12 E pertiren- sa Moysès e Aron de Farahó, e cridà Moysès 
Ex 11,2  deman a son amich, e la fembra a  sa veÿna, vaxells de argent e d’or, 3 e  
Ex 11,10 no lexà anar los fills de Yrrael de  sa terra. 12,Tit Capítol XVI 1 E nostro  
Ex 14,4 gloriajar m’he en Farahó e en tota  sa host, e sabran los egipcians que jo sóm 
Ex 14,14  negun temps, 14 car nostro Senyor  sa combatrà per vosaltres, e vosaltres  
Ex 14,17  glorificaré’m en Farahó e en tota  sa host, en sas carretas e en sos  
Ex 15,8  la ona del flum, e ajustaren- sa los abís enmig de la mar. 9 E dix lo  
Ex 15,14 Pujaren los pobles e enfelloniren- sa, e dolors tinguéran los stadans dels  
Ex 15,15  los forts de Moab; enfortiren- sa tots los stadans de Canahan 16 e vingue 
Ex 15,25  hach mès en las aygües tornaren- sa dolsas. E allí li stablí manaments e  
Ex 16,29  die dobles menjars; cascú stiga en  sa tenda e negú no isca de son loch al  
Ex 18,5  sogre de Moysès, e sos fills e  sa muller a Moysès, al desert, a on era  
Ex 18,7 sogre, [*] e besà’l, e seludaren- sa la un a l’altre ab paraules de pau. E  
Ex 21,7  per tostemps. 7 »Si algú ven  sa filla en serventa, axir [*] n’ha axí  
Ex 21,15 e morrà. 15 E qui ferirà son pare o  sa mare, muyra de mort. 16 E qui furtarà  
Ex 21,20  20 »E qui ferirà son servent o  sa serventa ab verga e morrà en sa mà,  
Ex 21,20  o sa serventa ab verga e morrà en  sa mà, serà culpable del peccat; 21 e si  
Ex 21,22  és d’ell. 22 »E si los hòmens  sa barallaran e negun ferirà fembra  
Ex 21,28  mort ab pedres e no menig negú de  sa carn, mas lo senyor del bou no haurà  
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Ex 21,30  dar per preu, ell darà per scapar  sa vida ço que hom li demanarà. 31 E si  
Ex 22,8 -s’ha a ells e jurerà que no stès  sa mà en cose de son proÿsme, 9 en engan  
Ex 22,11  serà entre ells que no serà en  sa mà la cose de son proÿsme, e rebrà lo  
Ex 22,27  27 car aquell és sol lo vestir de  sa carn de què’s cobre e no n’ha altre  
Ex 22,30  axí matex feràs: VII dies sia ab  sa mare, e al VIIIèn die lo retràs. 31  
Ex 23,19  teu. »E no couràs cabrit ab let de  sa mare. 20 »Jo’t trematré mon àngel, e  
Ex 25,20 alas e cobren l’oracle e guarden- sa la una ala a l’altre e giren las  
Ex 25,27  de aquella taula en cascun peu; 27  sa corona haurà anells d’or en què hom  
Ex 32,1 XXXVIII 1 E viu lo poble que Moysès  sa trigava a devellar del munt, ajustà’s  
Ex 32,6  nostro Senyor. 6 E ells levaren- sa al matí e oferiren-li holocausts e  
Ex 32,6  e hòstias de pau; e asech- sa lo poble a menjar e a beura, e levaren  
Ex 32,6  a menjar e a beura, e levaren- sa de menjar e ballaren devant lo vadell.  
Ex 32,8  de terra de Egipte, 8 e tost  sa són pertits de la carrera que tu’ls  
Ex 32,10  cap; 10 lexe’m que la mia fortsa  sa irescha quantre ells e que’ls  
Ex 32,26  acost-se a mi. E ajustaren- sa a ell tots los fills de Leví. 27 E dix  
Ex 34,22 forment, e la festa com totas coses  sa amàgan e torna lo temps. 23 »[*] de l’ 
Ex 34,26  teu. »No couràs cabrit ab let de  sa mare. 27 E dix nostro Senyor a Moysès:  
Ex 34,33  las paraulas, posà un vel sobre  sa cara. 34 E quant intrava a nostro  
Ex 34,35  mas aquell cobria altre vegada  sa cara com parlava ab ells. 35,Tit  
Ex 36,24  là on la encastadura dels costats  sa termanava en los angles. 25 [*] aquella 
Ex 38,30  del testimoni, e altar de aram ab  sa grasella ab tots los vaxells que ab ús  
Ex 38,30  tots los vaxells que ab ús d’ells  sa tànyan, 31 e los vazos del palau axí  
Ex 40,8 E environerà lo palau de la tenda e  sa intrada. 9 »E pendràs oli de unció e  
Ex 40,29  omplí d’aygüe, 29 e levaren- sa Moysès e Aron e sos fills las mans e  
Lv 2,1  ànima quant oferrà a nostro Senyor  sa oferta de sacrifici, serà fogassa, e  
Lv 4,29  29 e pos la mà sobre lo cap de  sa oferena, la qual és per peccat, e  
Lv 5,4 a bé, e en aquell jurament afermarà  sa paraula oblidadement e aprés entendrà  
Lv 6,10 vista gonella e bregues de li sobre  sa carn, e pendrà la cendra que ferà lo  
Lv 7,18  pacifichable, rebujada serà  sa ofarena e no aprofitarà a l’ofirent; e 
Lv 7,18  ànima que per aytal menjar  sa ensutzerà, serà colpable del  
Lv 9,17 E sacrifichà la presentalla e omplí  sa palma d’ella e féu-na perfum sobre  
Lv 11,15  15 e tot corp negre e tot ocell de  sa semblansa, 16 e sturç [*] e sperver  
Lv 13,2 e 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  ésser condempnat, [*] en cuyro de  sa carn; condempnarà aquell lo sacerdot, e 
Lv 18,14  no revalaràs ni no t’acostaràs a  sa muller, car a tu se conjuny en  
Lv 19,3  cascú de vosaltres tema son pare e  sa mare. »E guardau lo meu dissapte, car  
Lv 20,9  9 »Qui maleyrà son pare o  sa mare muyre de mort, car aquell qui  
Lv 20,9  car aquell qui maleyrà son pare e  sa mare, la sanch de aquells sia sobre  
Lv 20,11  e la adultre. 11 »Qui dormirà ab  sa madrastre muller de son pare e  
Lv 20,12  sia sobre ells. 12 »E qui jaurà ab  sa nora, abdós muyren, car obre fan de  
Lv 20,17  sia sobre ells. 17 »Qui pendrà  sa germana filla de son pare [*], e veurà  
Lv 20,17 lo poble, per ço car la vergonya de  sa germana descobrí, e porteran la lur  
Lv 20,19  e qui açò ferà las vergonyas de  sa carn descobrirà, e abdosos porteran la  
Lv 21,11  tot; emperò sobre son pare e sobre  sa mare no serà ensutzat. 12 Ne no ischa  
Lv 25,27  al comprador, e aquell lavor en  sa possació. 28 E si no serà trobat en la  
Lv 25,28  sían retudes e cascú retorn en  sa pocessió. 29 »E qui vendrà casa que sia 
Ex 32,1  déus qui’ns vage devant, car no  sabem què s’ha sdevengut a Moysès, qui  
Ex 32,23  déus qui’ns vàjan devant, car no  sabem què s’ha sdevengut a Moysès, qui  
Ex 1,19 com las altres de Egipte, car ellas  saben de levar infants e parexen ans que  
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Lv 5,18  Lo qual ador per ell, car no  sabent ho féu, e serà perdonat a ell, 19  
Ex 14,5  E féran-ho axí. 5 E féu hom a  saber a Farahó que lo poble era fugit, e  
Ex 19,9  creguen a tu per tostemps. E féu a  saber Moysès las paraulas del poble a  
Ex 25,22 -t’he sobre lo cobertor, ço és a  saber, enmig de II xerubins qui seran  
Ex 31,3  e de saviesa e d’enteniment e de  saber per fer tota obre 4 que hom pot  
Ex 33,16  aquest loch, 16 car ¿en què porem  saber, jo e ton poble, que hajam trobada  
Ex 35,11  ço que Déu ha manat, 11 ço és a  saber, tenda e son terrat e cobriment, e  
Ex 35,32  saviesa e de enteniment [*], 32 a  saber e pensar e a fer obre en or e en  
Ex 35,34  34 E ha donat en lo seu cor tot lo  saber a Holiap, fill de Sisament, del trip 
Ex 36,30  XVI bases d’argent, ço és a  saber, II vazos per cascuna taula. 31 E  
Lv 1,8  los membres especejats, ço és a  saber, lo cap e tot ço qui s’acosta al  
Lv 2,4  axí com pans de cèmola, ço és a  saber, menys de levat mesclats ab oli, e  
Lv 2,5  com crespells en paella, ço és a  saber, meyns de levat, 6 depertiràs  
Lv 14,35  que serà de casa e fer-ho-ha a  saber al prevere e dirà: “Enquax plaga de  
Lv 27,10 sant 10 e no ho porà mudar, ço és a  saber, bo per àvol ni mal per bo, car si  
Ex 36,1  donada saviesa e enteniment que  sabéssan obrar [*] aquellas coses qui  
Lv 24,12  aquell en la càrcer entrò que  sabéssan què manaria Déu que fos fet d’  
Ex 23,9  no seràs trist, car vosaltres  sabeu las ànimas dels strans e vosaltres  
Ex 21,36  en si e lo cos del mort. 36 E si  sabia que lo bou fos feridor ab corn e no  
Ex 32,25 car havia’l despullat Aron, car no  sabia la horresa, e havia’l stablit nuu  
Ex 34,29  tenia II taulas de testimoni e no  sabia que la sua cara fos cornuda per la  
Ex 16,15 vol dir: «Què és açò?», car ells no  sabían què era. E dix-los Moysès:  
Ex 35,25 E las fembras sàvias donaven ço que  sabien: jacint e porpre e vermelló e bis  
Ex 8,22  poble, que no hy haurà moscas, e  sabran sertament que jo sóm Senyor enmig  
Ex 14,4  he en Farahó e en tota sa host, e  sabran los egipcians que jo sóm Senyor. E  
Ex 14,18  carretas e en sos cavallers, 18 e  sabran los de Egipte que jo sóm Senyor [*] 
Ex 6,7  en pobles, e seré vostro Déu, e  sabreu que jo sóm vostro Déu, e que jo sóm 
Ex 7,17  17 »Açò diu nostro Senyor: “En açò  sabreu que Senyor sóm. Jo fariré ab la mia 
Ex 16,6  los fills de Yrrael: –Al vespre  sabreu que nostro Senyor vos ha tremès de  
Ex 28,1  e Thamar, per ço que usen a mi de  sacerdoci. 2 E faràs vestidura santa a  
Ex 28,4  e a sos fills, per ço que usen de  sacerdoci a mi. 5 E pendran or e jacint e  
Ex 28,41  los per ço que aministren e fassen  sacerdoci [*]. 42 E feràs bregués de li  
Ex 29,44 e sos fills per ço que usen a mi de  sacerdoci. 45 E seré enmig dels fills de  
Ex 30,30  -los per ço que usen a mi de  sacerdoci. 31 »E als fills d’Irrael  
Ex 35,19  sos fills per ço que usen a mi de  sacerdoci.” 20 E isqué tota la moltitut  
Ex 40,13  e la lur unció profit en lur  sacerdoci perdurable. 14 E féu Moysès tot  
Ex 2,16  e asech-se prop un pou. 16 E lo  sacerdot de Median havia VII fillas, que  
Ex 2,21  ab ell. E pres Sephorà, filla del  sacerdot, per muller, 22 e parí-li un  
Ex 3,1  las ovellas de Getró son sogre,  sacerdot de Median, dins lo desert, e  
Ex 18,1  XXIII 1 Quant hach oÿt Getró,  sacerdot de Median, sogre de Moysès, tot  
Ex 38,21  diaques per mà de Ytamar, fill del  sacerdot Aron, 22 los quals Bezelael, fill 
Lv 1,5  nostro Senyor, los fills de Aron  sacerdot oferran la sua sanch e scamparan  
Lv 1,9  ab aygüe, e sacrificarà-ho el  sacerdot sobre l’altar en holocaust e en  
Lv 1,13  e los peus levaran ab aygüe, e lo  sacerdot oferrà totas las ofertas sobre l’ 
Lv 1,15  polls o coloma, 15 oferrà-la lo  sacerdot a l’altar, e torcerà-li lo cap 
Lv 2,2 portar-ho-ha als fills de Aron,  sacerdot, e la un d’ells prenga lo puny  
Lv 3,16 e tot lo grex de dins, 16 pendrà lo  sacerdot e cremar-ho-ha en foch sobre  
Lv 4,25  car per peccat és. 25 E lo  sacerdot bany-se lo dit en la sanch del  
Lv 4,30  de l’holocaust. 30 E prenga lo  sacerdot de la sanch en lo ceu dit e toch  
Lv 4,34  del sacrifici. 34 E prenga lo  sacerdot de la sanch en lo ceu dit e tinya 
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Lv 5,6  o una cabra, e aorarà per ell lo  sacerdot e per lo peccat. 7 »E en altre  
Lv 5,8 lo holocaust, 8 e donarà aquells al  sacerdot, lo qual ofira [*] primer per lo  
Lv 5,10 con solen fer, e pregarà per ell lo  sacerdot e per lo peccat de aquell, e serà 
Lv 5,12  peccat és. 12 E liura aquella al  sacerdot, lo qual ne prenga I plen puyn e  
Lv 5,16  -hi la Vª part e liura-ho al  sacerdot, lo qual prech per aquell ofirent 
Lv 5,18  18 oferrà I moltó net del folch al  sacerdot, segons la manera de la stimació  
Lv 6,6  nèdeu del folch, e don aquell al  sacerdot segons la stimació de la masura  
Lv 6,10 serà en aquell matex altar. 10 E lo  sacerdot vista gonella e bregues de li  
Lv 6,12  de l’altar, lo qual nodrescha lo  sacerdot matent en ell lenya tots dies al  
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 que del pare per dret succeyrà,  
Lv 6,26  Déu, sant dels sants és. 26 E lo  sacerdot que ofer, menig aquella en lo  
Lv 6,30  de la qual s’enporta la sanch lo  sacerdot per tenyr la tenda del tabernacle 
Lv 7,5  aquell del fetge [*], 5 e fassa lo  sacerdot perfum sobre l’altar, car açò és 
Lv 7,8 sacrifici serà una lig [*]. 8 »E lo  sacerdot qui oferrà lo sacrifici de l’  
Lv 7,9  en chassola o en paella, serà del  sacerdot qui ho ofer; 10 vulle’s que sia  
Lv 7,30  seran consegrades, liura-ho al  sacerdot, 31 lo qual ne fassa del sèu  
Lv 7,34  oferenas, e dar-ho-han a Aron,  sacerdot, e als fills de aquell en fur del 
Lv 12,6  del testimoni e donar-ho-ha al  sacerdot 7 que ho ofira devant lo Senyor  
Lv 12,8  per peccat, e preguerà per ella lo  sacerdot e axí serà mundade. 13,Tit  
Lv 13,2  com de labrozia, sia aduyt a Aron  sacerdot o algú de sos fills. 3 Lo qual  
Lv 13,4 dels pèls no serà mudade, prenga lo  sacerdot aquell e tengue’l enclòs VII  
Lv 13,9  si serà en hom, amèn-lo hom al  sacerdot, 10 e veurà aquell, e com en la  
Lv 13,11  de sa carn; condempnarà aquell lo  sacerdot, e no enclourà aquell, car  
Lv 13,15  en aquell parrà, 15 ladonchs lo  sacerdot jutgerà ell per inmunde e serà  
Lv 13,17 home cobrirà, 17 concidererà ell lo  sacerdot e triar-l’ha per munde. 18 »E  
Lv 13,19  blancha o sotsroja, sia manat al  sacerdot, 20 lo qual veja lo loch de la  
Lv 13,25  o roja, 25 concidererà aquella lo  sacerdot; e si en ella és tornat cabell  
Lv 13,29  naxerà lebrozia, veja a ell lo  sacerdot. 30 E si veu que sia pregont més  
Lv 13,39  conna blancha, 39 jutge aquells lo  sacerdot; e si veurà que la blanchor  
Lv 13,43  color o roge, 43 e açò veurà lo  sacerdot, condampne-lo que és dupte que  
Lv 13,44  e serà depertit de l’arbitre del  sacerdot, 45 haurà se vestimenta depertida 
Lv 13,45 capiró ensemps, e clemar-s’ha al  sacerdot 46 per tostemps, car labrós és e  
Lv 13,49  serà tenguda e sia mostrat al  sacerdot. 50 Lo qual lo tinga per VII  
Lv 14,11 oli, e I cister d’oli. 11 E com lo  sacerdot purificharà l’home, stablirà  
Lv 14,13 peccat [*], e enaxí per la colpa al  sacerdot pertanyen lo sacrifici, car sant  
Lv 14,21  oferir per ço que prech per ell lo  sacerdot, e la desena part de la cèmola  
Lv 14,23  E ofira aquell en lo VIIIèn die lo  sacerdot en la porta del tabernacle [*]  
Lv 14,44  crosta hi serà posade, 44 e com lo  sacerdot hi intrerà e veurà que la  
Lv 15,14  del testimoni, e donerà aquells al  sacerdot, 15 lo qual oferrà la un per lo  
Lv 15,29  29 e al VIIIèn die oferrà al  sacerdot II tortres o II colomins a la  
Lv 16,32  de tots temps. 32 »E perdonerà lo  sacerdot que untat serà, en lo qual haurà  
Lv 16,32  mà per ço que servescha axí com a  sacerdot per son pare; e aporterà  
Lv 19,22  del testimoni I moltó, 22 e lo  sacerdot aorerà per ella e per la colpa d’ 
Lv 21,1  fills de Aron e digues a ells: »Lo  sacerdot no sia ensutzat en los morts de  
Lv 21,9  a vosaltres. 9 »E si filla de  sacerdot serà presa en adulteri e  
Lv 21,10 per foch. 10 »E lo bisbe, ço és, lo  sacerdot major entre sos frares, sobre lo  
Lv 21,10  mans són concegrades en ofici de  sacerdot e vestirà las santas vestidures,  
Lv 22,11  menjarà de aquellas; 11 mas si lo  sacerdot comprerà algú ab son argent, e  
Lv 22,12  coses. 12 E si la filla del  sacerdot serà dada per muller a algú del  
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Lv 22,14  la quinta part, e don-ho al  sacerdot en lo santuari. 15 »No  
Lv 23,10  primera garba de vostra segade al  sacerdot per vostres promíssias. 11 E  
Lv 23,11  vostres promíssias. 11 E alcerà lo  sacerdot la garba devant Déu per ço que  
Lv 23,20  20 E com alcerà aquells lo  sacerdot ab los pans de las promícies  
Lv 27,8  la dita stimació, staran devant lo  sacerdot, e segons que aquell veurà lur  
Lv 27,11  algú fa vot de adur-ho devant lo  sacerdot, 12 lo qual jutge si és bo o  
Lv 27,14  santificharà a Déu, concidererà lo  sacerdot aquella si és bona o mala, e  
Lv 27,23  al Senyor, 23 compterà lo  sacerdot segons los anys per nombrar entrò 
Ex 19,6  6 e vosaltres sereu a mi regne  sacerdotal e gent santa.” Aquestas són las 
Lv 6,29  29 »Tots los mascles del linatge  sacerdotal mengen las carns d’aquell, car 
Ex 19,22 no parèscan molts d’ells; 22 e los  sacerdots qui s’acosten a nostro Senyor  
Ex 19,24  -hi-has tu e Aron ab tu. Als  sacerdots e als pobles no passen los  
Ex 29,1  açò feràs quant sían sagrats en  sacerdots: »Prin un vadell del bestiar, e  
Ex 29,9  -los-has mitres, e seran mos  sacerdots en religió perdurable. E pus que 
Ex 39,41  las vestiduras d’ell que úsan los  sacerdots en lo santuari, Aron e sos  
Lv 2,8  liurar-ho-has en las mans dels  sacerdots. 9 E com aquell oferrà aquella,  
Lv 3,2  tabernacle, e los fills de Aron,  sacerdots, scampen la sanch entorn de l’  
Lv 3,11  tot lo grex de dins 11 pendran los  sacerdots e posar-l’han sobre 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 negú no 
Lv 7,14  a nostro Senyor, e serà dels  sacerdots que stan en lo sacrifici de la  
Lv 7,32 pacificable serà en promíssies dels  sacerdots 33 que ofíran la sanch e lo sèu; 
Lv 8,22  l’ariet segon en consegració dels  sacerdots, e posaren lurs mans sobre lo  
Lv 16,33 testimoni e’ncara a l’altar e als  sacerdots [*]. 34 »E açò serà a vosaltres  
Lv 17,5  deven oferir sacrificis e dons los  sacerdots dels fills d’Irrael, los quals  
Lv 17,6  al Senyor, 6 e scampen los  sacerdots la sanch sobre l’altar de Déu a 
Lv 27,21  concegrada, e pertany de dret als  sacerdots. 22 »Si camp és comprat e no de  
Lv 21,1  Senyor Déu a Moysès: –Parla als  sacerots fills de Aron e digues a ells:  
Ex 40,11  e tots sos vaxells, 11 [*]  sacrets ab oli de unció, per ço que sían  
Ex 40,5  5 E l’altar d’or ab què’s  sacrifica l’encens, devant l’archa del  
Lv 2,13  »E qualque cose que aportaràs per  sacrificà, saleràs ab sal, ne tolràs sal  
Lv 9,16  ’l axí com lo primer. 16 E  sacrificà lo holocaust e féu-ho per son  
Ex 5,8  e per ço crídan e diuen: “Anem  sacrificar al Déu nostro!” 9 Opremeu-los 
Ex 5,17  vos posau e per ço dieu: “Anem a  sacrificar a nostro Senyor.” 18 Anau,  
Ex 8,29  pus enganar que no lexs lo poble  sacrificar nostro Senyor. 30 E pertí’s  
Ex 10,26 majorment que no sapiam aon degam  sacrificar tro que en aquell loch vingam.  
Ex 12,6 heu tro al Xèn die de aquest mes, e  sacrificar-l’ha tota la moltitut dels  
Ex 12,32  ovellas e vostro bestiar, e anau  sacrificar a nostro Senyor, axí com dèyau  
Ex 29,11 lurs mans sobre lo cap d’ell. 11 E  sacrificar-l’has devant nostro Senyor,  
Ex 30,1  Capítol XXXV 1 »E feràs altar a  sacrificar la timiama, dels fusts de  
Lv 1,17  las tallarà ab ferro ne pertirà, e  sacrificar-l’ha sobra lo altar, e metrà 
Lv 4,32 32 »E si de las bísties aportaran a  sacrificar per peccat, ço és, ovella, sia  
Ex 22,20 ab bístia, de mort morrà. 20 »E qui  sacrificarà los déus stranys, sinó sol  
Lv 1,5 e profitarà al denejant seu. 5 E si  sacrificarà vadell devant nostro Senyor,  
Lv 1,9  e los peus levats ab aygüe, e  sacrificarà-ho el sacerdot sobre l’  
Lv 1,11  oferrà anyellat sens horresa, 11 e  sacrificarà al costat de l’altar qui  
Ex 28,38  iniquitat de aquells qui oferran e  sacrificaran los fills de Yrrael en tots  
Ex 3,12 com hauràs tret lo poble de Egipte,  sacrificaràs en aquest munt a Déu. 13 E  
Ex 23,18 mascle devant lo Senyor Déu. 18 »No  sacrificaràs de sobre levat sanch de ton  
Ex 34,25  lo Senyor Déu teu [*]. 25 »[*]  sacrificaràs sobre lavat la sanch de la  
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Ex 8,27  Nós a carrera de III dies irem, e  sacrificarem al Senyor Déu nostro, axí com 
Ex 35,29  Moysès, e tots los fills de Yrrael  sacrificaren a nostro Senyor de volentat.  
Lv 2,11  sían menys de levat, [*] ço que  sacrificareu a nostro Senyor. 12 Las  
Ex 29,16  las mans. 16 E quant l’hauràs  sacrificat, pendràs de la sua sanch e  
Ex 10,8 e ell dix-los: –Anau-vos-na e  sacrificau al Senyor Déu vostro. ¿Qui són  
Ex 5,1  de Yrrael: “Lexa mon poble que’m  sacrifich al desert.” 2 E ell respòs: –Qui 
Ex 7,16  a tu e diu: Lexa lo meu poble que  sacrifich al desert, e no ho volguist fer  
Ex 8,1  Senyor: Lexa lo meu poble que’m  sacrifich. 2 E si no’ls vols lexar, jo  
Ex 8,8 de mon poble, e lexaré lo poble que  sacrifich a nostro Senyor. 9 E dix Moysès  
Ex 8,20  Senyor: Lexe’m mon poble que  sacrifich, 21 e si no’l lexas, jo  
Ex 9,1  hebreus: Lexa lo poble meu que’m  sacrifich. 2 E si no ho vols fer, 3 la mia 
Ex 9,13  dels hebreus: Lexa mon poble que  sacrifich, 14 car aquesta vegada trematré  
Ex 10,3  sotsmetra a mi? Lexa mon poble que  sacrifich. 4 E si hy contrastes e no’ls  
Ex 13,15  fill de las bísties, e per ço  sacrifich a nostro Senyor tot ço que obre  
Lv 9,7 dix a Aron: –Acoste’t a l’altar e  sacrificha per ton peccat, e ofir lo  
Lv 8,22  axí com havia manat a ell. 22 E  sacrifichà l’ariet segon en consegració  
Lv 9,12  cremà fora las albergades. 12 E  sacrifichà e degollà lo holocaust de  
Lv 9,15  sacrifici del poble e degollà’l e  sacrifichà’l axí com lo primer. 16 E  
Lv 9,17  e féu-ho per son dret. 17 E  sacrifichà la presentalla e omplí sa palma 
Lv 27,9  al Senyor de bístie que pugue éser  sacrifichade, lo vot serà sant 10 e no ho  
Lv 22,12 menjarà de aquellas coses que seran  sacrifichades ni de las pormíssias; 13 e  
Lv 22,14 menjarà per ignorància de las coses  sacrifichades, anadescha en allò que haurà 
Ex 19,10  10 e ell dix-li: –Vé al poble e  sacrifíchan vuy e demà, e renten lurs  
Lv 19,6 a vosaltres, 6 en lo die del vostro  sacrifichar a ell sia menjat e’n l’  
Lv 3,1 lur do, axí com de bous, aquell que  sacrificharà, sia mascle o sia famella,  
Lv 7,13  agual mesclament, 13 e pans levats  sacrificharà ab lo sacrifici de las  
Lv 7,2  lo holocaust degollaran e  sacrificharan per la colpa, e la sanch d’ 
Ex 29,20 e sos fills poseran lurs mans. 20 E  sacrificharàs-lo, e pendràs de la sua  
Ex 8,26  axí; las horrezas dels egipcians  sacrificharem al Déu nostro, [*] que colen 
Ex 32,8 d’or fus al foch e l’han adorat e  sacrifichat, e han dit: “O Yrrael, aquest  
Lv 4,35 se sol fer del sèu del moltó que és  sacrifichat per pacifichament, e sia  
Ex 8,25  Moyès e Aron e dix-los: –Anau e  sacrifichau al vostre Déu en aquesta  
Ex 10,11  axí, mas anau-hi los hòmens e  sacrifichau a nostro Senyor, car açò  
Ex 10,24 Farahó Moysès e Aron e dix: –Anau e  sacrifichau a nostro Senyor, e vostres  
Ex 12,21 una bístia per vostras companyes, e  sacrifichau Pascha. 22 [*] e tenyiu lo  
Ex 12,27  aquesta?”, 27 dir-los-heu: “Lo  sacrifici és del passament de nostro  
Ex 23,18  de sobre levat sanch de ton  sacrifici, ne romandrà lo grex de la tua  
Ex 29,18 de nostro Senyor e odor molt suau e  sacrifici de Déu. 19 »E pendràs altre  
Ex 29,33  33 per ço que’m plàcia lo  sacrifici, e la mà de aquell qui oferrà  
Ex 29,42 ço que diem, en odor de suavesa, 42  sacrifici a nostro Senyor, perdurable  
Ex 30,9  d’altre composició, ni oferta ni  sacrifici [*]. 10 E pregarà Aron sobre los 
Lv 1,4  e posarà las mans sobre lo cap del  sacrifici e serà plasent e profitarà al  
Lv 1,6  6 E [*] tota la pell del  sacrifici [*] trencaran los membres per  
Lv 2,1 oferrà a nostro Senyor sa oferta de  sacrifici, serà fogassa, e scamparà sobre  
Lv 2,2  sobre la ara per remembransa, e és  sacrifici de plasent odor a nostro Senyor. 
Lv 2,3  Senyor. 3 E ço que romandrà del  sacrifici serà de Aron e de sos fills, e  
Lv 2,4  nostro Senyor. 4 »E com aportaran  sacrifici cuyt en lo forn, axí com pans de 
Lv 2,9  aquella, prenga lo mamorial del  sacrifici e ofira’l sobre lo altar en  
Lv 2,13  sal en la covinensa [*] del teu  sacrifici, que en tota ta oferta oferràs  
Lv 2,16  de l’oli, e de tot l’encens, car  sacrifici és a nostro Senyor Déu. 3,Tit  
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Lv 3,2  2 E pos la mà sobre lo cap de son  sacrifici, e degollarà aquell en la  
Lv 3,8  8 posen la mà sobre lo cap de lur  sacrifici, e puxs degoll-lo devant la  
Lv 4,2  com peccarà per ignorància de  sacrifici e de tots los manaments que lo  
Lv 4,10 fetge, e totas coses, 10 axí com de  sacrifici de passifichament com ferà  
Lv 4,23  e aprés conexerà son peccat, ofira  sacrifici a nostro Senyor, I cabrit de las 
Lv 4,25  bany-se lo dit en la sanch del  sacrifici per peccat e tinye’n los corns  
Lv 4,33  solen degollar los holocausts del  sacrifici. 34 E prenga lo sacerdot de la  
Lv 6,14 l’altar. 14 »Aquesta és la ley del  sacrifici e dels presents que deven ofarir 
Lv 6,18  tostemps en vostres generacions de  sacrifici al Senyor; tots aquells qui  
Lv 6,20  part d’un cister de cèmola en  sacrifici perdurable, la meytat al matí e  
Lv 6,23  pare 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;  
Lv 7,7  e axí matex per la colpa; cascun  sacrifici serà una lig [*]. 8 »E lo  
Lv 7,8 [*]. 8 »E lo sacerdot qui oferrà lo  sacrifici de l’holocaust haurà la pell d’ 
Lv 7,9  haurà la pell d’aquell, 9 e tot  sacrifici de cèmola qui serà cuyt en forn  
Lv 7,13 13 e pans levats sacrificharà ab lo  sacrifici de las gràcias per pacificar, 14 
Lv 7,14  serà dels sacerdots que stan en lo  sacrifici de la sanch, 15 las carns del  
Lv 7,16  cose per volentat serà aportada en  sacrifici, semblantment en aquell die sia  
Lv 7,18  die [*]. 18 [*] de las carns del  sacrifici pacifichable, rebujada serà sa  
Lv 7,29  als fills d’Irrael: »Qui oferrà  sacrifici pacificable al Senyor Déu, ofira 
Lv 7,29  al Senyor Déu, ofira ensemps son  sacrifici [*]. 30 Tenint en la mà lo sèu e 
Lv 7,32  de sos fills. 32 E la mà dreta del  sacrifici pacificable serà en promíssies  
Lv 7,34  apartaràs als fills d’Irrael del  sacrifici de lurs oferenas, e dar-ho-  
Lv 7,35 la unció de Aron e de sos fills del  sacrifici del Senyor Déu en lo die que  
Lv 7,37  »[*] la ley de l’holocaust e del  sacrifici per peccat e encara per colpa e  
Lv 8,28  e oferta en odor suau de  sacrifici a nostro Senyor. 29 E pres lo  
Lv 8,34  fets és, per ço que cumplau vostro  sacrifici. 35 De die e de nit estareu en  
Lv 9,4  aquells devant lo Senyor en  sacrifici de cascú, e oferreu cèmola  
Lv 9,12  e degollà lo holocaust de  sacrifici, e sos fills aportaren-li la  
Lv 9,15  del poble. E pres lo cabrit del  sacrifici del poble e degollà’l e  
Lv 9,18  18 E degollà lo bou e l’ariet en  sacrifici pacificable del poble, e  
Lv 10,12  los quals éran romazos: –Preneu lo  sacrifici que romàs de la oferta de nostro 
Lv 10,17  e dix: 17 –Per què no menjau lo  sacrifici fet per peccat en lo loch sant?  
Lv 10,19  Aron a Moysès: –Vuy és ofert lo  sacrifici per peccat e lo holocaust devant 
Lv 10,19  E cridaren a mi e mengé del  sacrifici vuy si plau devant los ulls de  
Lv 14,10  tacha e III deenes de cèmola en  sacrifici, que sia mesclada ab oli, e I  
Lv 14,13  la colpa al sacerdot pertanyen lo  sacrifici, car sant dels sants és. 14 »E  
Lv 14,14  pendrà lo prevere de la sanch del  sacrifici que és degollat per la colpa, e  
Lv 14,19  per aquell devant Déu e ferà lo  sacrifici per peccat, e adonchs degollarà  
Lv 14,19  per peccat, e adonchs degollarà lo  sacrifici de l’holocaust, 20 e posarà  
Lv 14,21  de la cèmola mesclade ab oli en  sacrifici, e II cisters d’oli, 22 e II  
Lv 14,24 Déu. 24 E pendrà lo prevera [*] del  sacrifici per la colpa e lo sister de l’  
Lv 14,32  la sua presentalla. 32 »Açò és lo  sacrifici del lebrós que no pot haver  
Lv 17,8 ab vosaltres que oferrà holocaust o  sacrifici 9 e no hu aporterà a la porta  
Lv 19,5 Senyor Déu vostro. 5 »Si degollareu  sacrifici de secrifichament al Senyor per  
Lv 21,21  hauran res de açò [*] a oferir lo  sacrifici al Senyor ni pans al ceu Déu. 22 
Lv 22,21  és acceptable. 21 »Home qui oferrà  sacrifici pacificable a Déu, o oferrà sos  
Lv 22,29 ab lurs fills. »29 E com degollareu  sacrifici per acostament de gràcia, per ço 
Lv 23,13  de cèmola mesclada ab oli en  sacrifici al Senyor, en odor de suavetat,  
Lv 23,14 solament aquell die que portareu lo  sacrifici a vostre Déu. Manament és  
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Lv 24,7 per ço que sia pa en remebrament de  sacrifici a Déu. 8 »E cascun dissapte  
Ex 25,29  e anaps, en què deven oferir los  sacrificis, de or pur. 30 E posaràs sobre  
Ex 29,28  primers són e comensament de lurs  sacrificis de pau que oféran a nostro  
Ex 34,15  lurs ymatges e menigs de lurs  sacrificis, 16 ni prengues mullers de lurs 
Ex 34,25  hòstia; no romandrà al matí dels  sacrificis de la festa de Pascha. 26 »Las  
Ex 37,16  pur fort bell en què hom ofer los  sacrificis. 17 E féu canalobre d’or molt  
Ex 40,27  e oferí en ell holocausts e  sacrificis, axí com nostro Senyor Déu  
Lv 1,2  ço és, de bou o de ovella, oferreu  sacrificis. 3 »Si la sua oferta serà  
Lv 4,31  lo sèu axí com se sol pendre dels  sacrificis pacifichables, e perfumar-n’ 
Lv 7,37  per colpa e per consagració e per  sacrificis pacificables, 38 les quals mès  
Lv 10,13  car dat és a tu e a tos fills dels  sacrificis del Senyor axí com és manat a  
Lv 17,5  5 E per amor d’açò deven oferir  sacrificis e dons los sacerdots dels fills 
Lv 23,8  en aquell, 8 mas ofarreu en foch  sacrificis a Déu per VII dies, e lo die  
Lv 23,16  ço és, L dies, e axí ofarreu  sacrificis novells al Senyor 17 en totas  
Lv 23,36  en aquell. 36 E VII dies oferreu  sacrificis al Senyor, e lo die VIIIè serà  
Lv 24,9  sant, car sant dels sants és dels  sacrificis del Senyor en perdurable dret.  
Lv 6,12  dessobre farà perfum del sèu dels  sacrifics pacifichables. 13 Aquest és lo  
Ex 3,18 de III dies per loch sol per ço que  sacrifiquem al Senyor Déu.” 19 Mas jo sé  
Ex 5,3  anem a carrera de III dies [*] e  sacrifiquem al Senyor Déu nostro per ço  
Ex 10,7 aquest scàndol? Lexa los hòmens que  sacrifiquen al Senyor Déu lur. ¿No veus  
Ex 8,28  –Jo lexaré a vosaltres per ço que  sacrifiqueu al Senyor Déu vostro [*]; mas  
Ex 16,3  las ollas e menjàvem los pans [*]  sadollament. Per què’ns manist de allà en 
Ex 16,8  carn a menjar, e al matí pa a  sadollament per ço com ha oyit vostre  
Lv 25,19  fruyt, dels quals menjareu entrò a  sadollament, e stareu ab fiansa sobre  
Lv 26,5  e menjareu los vostros pans en  sadollament, e menys de por habitareu en  
Ex 16,12  vespre menjareu carn e al matí vos  sadollareu de pa, car jo sóm lo Senyor Déu 
Lv 26,26  aquells a pes, e menjareu e no us  sadollareu. 27 »E si per açò no m’oyreu  
Ex 6,15  foren: Genuel e Jamahod e Sasín e  Saer e Saül, fill de Cana. Aquest és lo  
Ex 24,10  staven sots sos peus, quax obra de  safir de pedre e quax cel com és cerè 11  
Ex 28,18  18 en la sagona haurà carvoncle e  safir e jaspis; 19 en la terça haurà  
Ex 26,8 del tabernacle 8 de longuesa la una  saga †obra† haurà XXX colzades, e d’ample 
Ex 26,9  altre ajustaràs, axí com la sizena  saga en lo front del terrat †deble†. 10 E  
Ex 26,10  E feràs L bagues en la vora de una  saga perquè’s puguen ajustar ab l’altre  
Ex 36,15 cabre e cobrí lo tabernacle. 15 Una  saga havia de lonch XXX colzos, e d’ample 
Ex 36,17  L ances en la vora [*] de la altre  saga per ço que’s lesacen la una a l’  
Ex 36,18 ’n fos fet un mantell de totas las  sagas. 19 E féu lo cobertor del tabernacle 
Ex 2,Tit  e la fembra stojau. 2,Tit Capítol  sagon 1 Aprés isqué un baró de la casa de  
Lv 2,Tit  de suau odor a Déu. 2,Tit Capítol  sagon 1 »La ànima quant oferrà a nostro  
Ex 28,18  e stopaci e maragde; 18 en la  sagona haurà carvoncle e safir e jaspis;  
Lv 5,1  si ànima peccarà e oyrà la veu de  sagrament e serà testimoni que ell ho oyí  
Ex 28,41  ton frare, e a sos fills ab ell, e  sagraràs las mans de tots, santificharàs- 
Ex 29,35  sobre Aron e sos fills. VII dies  sagraràs las mans d’ells, 36 e oferràs un 
Ex 29,1 XXXIIII 1 »Mas açò feràs quant sían  sagrats en sacerdots: »Prin un vadell del  
Ex 13,12 bísties. Tot açò que hauràs mascle,  sagreràs a nostro Senyor. 13 Lo primer  
Ex 26,7  se fasse. 7 »E feràs XI cortines o  sagues de salici per cobrir lo terrat del  
Ex 36,14  fos fet un tabernacle. 14 E féu XI  sagues de pèlls de cabre e cobrí lo  
Lv 2,13 aportaràs per sacrificà, saleràs ab  sal, ne tolràs sal en la covinensa [*] del 
Lv 2,13  saleràs ab sal, ne tolràs  sal en la covinensa [*] del teu sacrifici, 
Lv 2,13  que en tota ta oferta oferràs  sal. 14 »Si en altre manera oferràs dons  
Ex 13,5  terra en què corre let e mel,  salabrereu aquesta costuma en aquest mes.  
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Ex 12,48  serà circuncís lo mascle, adonchs  salebrar-ho-ha segons la costuma, e  
Lv 2,13  cose que aportaràs per sacrificà,  saleràs ab sal, ne tolràs sal en la  
Lv 8,26  e I bestesa a manera de crespell  salgada d’oli e una fogassa aliza posà  
Lv 7,12  de gràcia, ofiren pans sens levat  salgats d’oli, e fogassa aliza untada d’ 
Ex 26,7  7 »E feràs XI cortines o sagues de  salici per cobrir lo terrat del tabernacle 
Lv 24,11  E la mare d’aquell era apellada  Salomich filla de Abrí del trip de Dan. 12 
Lv 8,11  és en ell, 11 e santifichà ells e  salpassà sobre lo altar VII vegades, e  
Lv 4,17 testimoni, 17 e bany-hi son dit e  salpusch-ne VII vegades quantre lo vel,  
Lv 14,7  de l’ocell degollat. 7 E de assò  salpusch aquell que és mundat VII vegades  
Lv 14,51  e en las aygües vives, e de assò  salpuscharà la casa per VII vegades, 52 e  
Lv 11,21  peus e haurà longia detràs per què  saltarà sobre terra, 22 menjar deveu, axi  
Lv 10,14  fills són stojades de las oferenas  saludables dels fills d’Irrael, 15 enaxí  
Ex 15,2  és nostro Senyor, e és fet a mi en  salut. Aquest és mon Déu e [*]; Déu de mon 
Ex 12,27  en Egipte e ferí los egipcians e  salvà las nostras cases.” E lo poble  
Lv 23,38  e presentalles cascun die, 38  salvant lo dissapte del Senyor, los dons  
Ex 12,8  en ast, e pans alizos ab letugues  salvatges. 9 E no menjareu res cruu ni  
Lv 26,22  22 e trematré a vosaltres bísties  salvatges que consumeran vosaltres e  
Ex 23,16  del mes de la tua obra primera que  salveràs al camp. »E la festa primera a la 
Lv 23,40 fust que haja la fulla spessa, e de  sàlzer de torrent, e alegrar-vos-heu  
Lv 11,37  E si’n chaurà sobre cascuna de la  samensa, no serà ensutzada aquella. 38 E  
Lv 11,38  a’lgú serà donada aygüe sobre la  samensa e aprés serà tochada per mort,  
Lv 19,20  fembra carnalment en scampament de  samensa, que sia serventa, jatcia ço que  
Ex 16,31  lo seu nom magna, e era axí com a  sament blancha de soliandre, e lo seu tast 
Ex 28,43 e perdurable serà a Aron e a la sua  sament aprés d’ell. 29,Tit Capítol  
Ex 30,21  perdurable serà a ells e a la lur  sament per successions. 22 E parlà nostro  
Ex 32,13 e diguist: “Jo multiplicharé la tua  sament axí com las stelas del cel, e tota  
Ex 32,13  de què he parlat daré a la vostra  sament e possayreu-la tostemps.” 14 E  
Ex 33,1  e Isach e Jacob e diguí: “A la tua  sament la daré.” 2 E trematré devant tu l’ 
Lv 12,2  »Fembra que haurà consabut per  sament, si infanterà mascle serà no nèdea  
Lv 15,15  e serà mundat del flux de la sua  sament. 16 »E home del qual axirà sament  
Lv 15,16  sament. 16 »E home del qual axirà  sament del ceu ajustament, levar-s’ha  
Lv 18,20  de ton proÿsme, per ço que la tua  sament no sia ensutzade per mesclament de  
Lv 18,20  ensutzade per mesclament de la tua  sament. 21 »No deràs de la tua sament [*]  
Lv 18,21  tua sament. 21 »No deràs de la tua  sament [*] concegrada a la ýdola de  
Lv 20,2  en Yrrael, si algú derà de la sua  sament a la ýdola de Moloch, de mort  
Lv 20,3  poble, per ço car donà de la sua  sament a Moloch e ha desonrat lo santuari  
Lv 20,4  aquell que haurà donat de la sua  sament a Moloch e no volran a ell ociure,  
Lv 21,15  de son poble. 15 No mescla la  sament de son linatge ab aquella de la sua 
Lv 21,17  17 –Parla a Aron: »Home de la tua  sament per companyes qui haurà màcula, no  
Lv 22,3 d’ells vendran: »Tot hom de vostra  sament que s’acosterà en aquellas coses  
Lv 22,4  Jo sóm lo Senyor. 4 »Home de la  sament de Aron que serà lebrós e haurà  
Lv 26,5  lo gra, e la terra serà cuberta de  sament, e menjareu los vostros pans en  
Lv 26,16  ànimas, e debades sembrareu vostra  sament, car per vostros enamichs serà  
Lv 27,16  al Senyor, segons la masura de la  sament serà stimat lo preu: si ferà  
Lv 19,19  no sembreràs ton camp de diverses  saments, ni portaràs vestidura texida de  
Lv 13,24  foch hage tochade e cremade e la  sanadura serà blancha o roja, 25  
Lv 22,22 22 axí com sech o trenchat o havent  sanadura de algun mal, o pigota o scàbia o 
Lv 13,18  en la qual és nat ulcus e serà  sanat, 19 e en lo loch de l’ulcus serà  
Lv 13,37  negres, porà hom conèxer que és  sanat e porà pronunciar que l’home és  
Lv 15,13  sia levat ab aygüe. 13 »E si serà  sanat aquell qui d’aquesta manera de  
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Lv 22,4  santifichades a mi entrò que sia  sanat. Qui tocharà inmundícia de animal o  
Ex 4,9 ço que poràs del flum gitar serà en  sanch. 10 E dix Moysès: –Prec-te,  
Ex 7,17  flum e tornar-s’ha l’aygüe en  sanch, 18 e los pexos qui són en lo flum  
Ex 7,19  e rius e basses, e tornar-s’han  sanch.” E sia sanch en tota la terra de  
Ex 7,19  e tornar-s’han sanch.” E sia  sanch en tota la terra de Egipte, axí en  
Ex 7,20 Farahó e sos servents, e girà’s en  sanch; 21 e los pexos moriren qui éran en  
Ex 7,21  beura de l’aygüe del flum, e fou  sanch en tota la terra de Egipte. 22 E  
Ex 7,24  del flum, car tota era tornada  sanch. 25 E foren complits VII dies  
Ex 12,7  al vespre. 7 E pendran de la sua  sanch, e posar-n’han sobre las portas,  
Ex 12,13  Egipte, que jo sóm Senyor. 13 E la  sanch serà a vosaltres senyal [*], e  
Ex 12,23  los egipcians; e com veurà la  sanch sobre lo lindar e’n las posts de  
Ex 23,18  18 »No sacrificaràs de sobre levat  sanch de ton sacrifici, ne romandrà lo  
Ex 24,6  †las ventrades† de la part de la  sanch [*], e l’altre scampà sobre l’  
Ex 24,8  serem obedients a ell. 8 E pres la  sanch e scampà-la sobre lo poble e dix:  
Ex 24,8  lo poble e dix: –Aquesta és la  sanch de la covinensa que féu Déu ab  
Ex 29,12  del testimoni. 12 E pendràs la  sanch del vadell e posar-l’has sobre  
Ex 29,12  de l’altar ab ton dit, e l’altre  sanch scamparàs sobre lo fonament d’ell.  
Ex 29,16  sacrificat, pendràs de la sua  sanch e scampar-n’has entorn de l’  
Ex 29,20  -lo, e pendràs de la sua  sanch e posar-n’has a [*] la orella  
Ex 29,20  e dels peus drets, e scamparàs la  sanch sobre l’altar entorn. 21 E quant  
Ex 29,21  21 E quant hauràs presa de la  sanch qui és sobre l’altar e de l’oli de 
Ex 30,10  corns una vegada en l’any, en la  sanch qui és oferta per lo peccat, e  
Ex 34,25 25 »[*] sacrificaràs sobre lavat la  sanch de la mia hòstia; no romandrà al  
Lv 1,5  de Aron sacerdot oferran la sua  sanch e scamparan-la entorn de l’altar  
Lv 1,11  aguiló devant nostro Senyor, e la  sanch d’ell scamparan sobre l’altar los  
Lv 1,15 trencat lo cuyro, e lexen córrer la  sanch sobre [*] l’altar, 16 e la gorga e  
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 sobre lo altar entorn, 9 e puxs  
Lv 3,13  e los fills de Aron scampen la  sanch sobre l’altar entorn, 14 [*] e lo  
Lv 3,17  los vostros habitacles. Ne grex ne  sanch de tot en tot no menjareu; lo grex  
Lv 4,5  l’ha devant Déu. 5 E pendrà de la  sanch del vadell e portarà de aquella en  
Lv 4,6  6 e banyerà son dit en aquella  sanch e scampar-n’ha VII vegades devant 
Lv 4,7  7 E poserà de aquella matexa  sanch en lo corn de l’altar de la timiama 
Lv 4,7  lo tabernacle del testament, e la  sanch qui romandrà buyderà en lo fonament  
Lv 4,16  16 lo prevere untat prenga de la  sanch de aquell e port-la en lo  
Lv 4,18  del testimoni, e lo romanent de la  sanch git prop lo fonament de l’altar  
Lv 4,25  lo sacerdot bany-se lo dit en la  sanch del sacrifici per peccat e tinye’n  
Lv 4,30  30 E prenga lo sacerdot de la  sanch en lo ceu dit e toch-ne los corns  
Lv 4,34  34 E prenga lo sacerdot de la  sanch en lo ceu dit e tinya los corns de  
Lv 5,9  e puxs sia degollat e scampa de la  sanch de aquell per las parets de l’  
Lv 5,9  parets de l’altar, e ço que de la  sanch sobrerà fassa decórrer al fonament  
Lv 6,27 aquell serà santifichat. E si de la  sanch de aquell en las vestidures serà  
Lv 6,30 per peccat de la qual s’enporta la  sanch lo sacerdot per tenyr la tenda del  
Lv 7,2  e sacrificharan per la colpa, e la  sanch d’aquell sia scampada entorn de l’ 
Lv 7,14  que stan en lo sacrifici de la  sanch, 15 las carns del qual ells menjaran 
Lv 7,26  parirà del ceu poble. 26 »E de la  sanch de tots los animals no menjareu en  
Lv 7,27  bestiar; 27 tota ànima qui menjarà  sanch parirà de son poble. 28 E parlà  
Lv 7,33  dels sacerdots 33 que ofíran la  sanch e lo sèu; e los fills de Aron hauran 
Lv 8,15  15 e degollà aquell. E pres la  sanch Moysès e banyà-hi son dit e tený  
Lv 8,15  com l’hach santifichat schampà la  sanch en los fonaments de aquell. 16 E lo  
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Lv 8,19  19 E degollà aquell e scampà la  sanch entorn de l’altar. 20 E l’ariet  
Lv 8,23 l’hach degollat Moysès, pres de la  sanch de aquell e tochà la orella de Aron  
Lv 8,24 oferí atrecí [*] Aron: e pres de la  sanch de l’ariet qui 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 ceu peccat, 9 la  sanch del qual li presentaren sos fills,  
Lv 9,12  e sos fills aportaren-li la  sanch de aquell, la qual ell buydà entorn  
Lv 9,18  e aportaren a ell sos fills la  sanch, la qual scampà sobre l’altar  
Lv 10,18 nostro Senyor. 18 E no és aduyta la  sanch d’aquell a la santadat, e vosaltres 
Lv 12,4  l’infant. 4 Ella starà en la  sanch de la sua purifichació per XXXIII  
Lv 12,5  mèstrues, e starà LXVI dies en la  sanch de la sua purifichació. 6 »E com  
Lv 12,7  serà mundada del corriment de la  sanch sua. Aquesta és la lig de las  
Lv 14,6 e l’hisop, e tot açò banyarà en la  sanch de l’ocell degollat. 7 E de assò  
Lv 14,14  és. 14 »E pendrà lo prevere de la  sanch del sacrifici que és degollat per la 
Lv 14,17 de la mà e del peu dret, e sobre la  sanch qui és scampada per la colpa, 18 e  
Lv 14,25  25 e degollarà l’anyell e de la  sanch d’aquell poserà sobre lo strem de  
Lv 14,28  e del peu atrecí en lo loch de la  sanch que és schampada per la colpa, 29 e  
Lv 14,51 I test sobre aygües vives, 51 en la  sanch de aquell banyerà lo perdal viu e lo 
Lv 14,52  52 e purificharà aquella axí ab la  sanch del perdal com ab las aygües vives,  
Lv 15,19  que de son temps haurà flux de  sanch al cap del mes, sia depertida per  
Lv 15,24 si hom jaurà ab ella en temps de la  sanch mestrual, serà no nèdeu per VII  
Lv 15,25  que per molts dies soferrà flux de  sanch, no en lo temps de las mèstruas, mas 
Lv 15,28  28 »E si cessarà lo flux de la  sanch, nombrerà VII dies de la sua  
Lv 15,33  de lur temps e que soferen flux de  sanch, e dels hòmens que jauhen ab ellas.  
Lv 16,14  ço que no muyre. 14 E prenga de la  sanch del toro e bany son dit e git-ne  
Lv 16,15  per lo peccat del poble, scamp la  sanch d’aquell dintre la claustre axí com 
Lv 16,15  la claustre axí com manat és de la  sanch del toro, la qual deu spergir en la  
Lv 16,18  casa sua [*]. 18 [*] e portarà la  sanch del toro e del cabrit e gitarà  
Lv 16,27  peccat e dels quals és aportada la  sanch en lo santuari, seran aportats fora  
Lv 17,4  per oferta a Déu, digne és de  sanch quax axí com qui scampa sanch, e axí 
Lv 17,4 és de sanch quax axí com qui scampa  sanch, e axí perirà del mig del ceu poble. 
Lv 17,6  6 e scampen los sacerdots la  sanch sobre l’altar de Déu a la porta del 
Lv 17,10  entre vosaltres, si menjarà  sanch, jo fermaré la mia faç quantre la  
Lv 17,11  11 car la ànima de la carn en la  sanch és, e jo doné aquella a vosaltres  
Lv 17,11  sobre vostres ànimas, car la  sanch és en la ànima e perdonerà. 12 E per 
Lv 17,12  Tota ànima de vosaltres no mengerà  sanch, ni encara los stranys qui  
Lv 17,13  vos és lícit de menjar, scamp la  sanch de aquella e cobre-la ab terra, 14 
Lv 17,14  la ànima de totas las carns és la  sanch. Per què jo diguí als fills d’  
Lv 17,14  jo diguí als fills d’Irrael: La  sanch de universes carns no menjareu, car  
Lv 17,14  car la ànima de tota carn és en  sanch, e qualquequal menjarà de aquella  
Lv 18,6  Déu. 6 »Negun hom no s’acost a la  sanch de son proÿsme per ço que descobre  
Lv 19,16  en ton poble, ne sias sobre  sanch de ton companyó e de ton proÿsme,  
Lv 19,26 Déu vostro. 26 »No menjareu carn ab  sanch. No guardereu òyhirs ne observareu  
Lv 20,9  qui maleyrà son pare e sa mare, la  sanch de aquells sia sobre ell. 10 »Qui  
Lv 20,11  pare, muyren de mor abdosos, e la  sanch d’aquells sia sobre ells. 12 »E qui 
Lv 20,12  obre fan de gran iniquitat, e la  sanch lur sia sobre ells. 13 »Qui dormirà  
Lv 20,13  concent, muyren de mort e la lur  sanch sia sobre ells. 14 »Qui pendrà per  
Lv 20,16 de bèstie, abdosos muyren, e la lur  sanch sia sobre ells. 17 »Qui pendrà sa  
Lv 20,18  la sua letgeza e ella amostrerà la  sanch axí com li ix, muyren abdosos enmig  
Lv 20,27  mort; ab pedres sían alepidats; la  sanch d’aquells sia sobre ells. 21,Tit  
Lv 14,48  aquella pus li és retuda  sanitat. 49 »E’n la purificació de  
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Ex 12,14 en remembrament e selebrar-l’heu  sant a nostro Senyor en vostres  
Ex 12,16  tro al setè. 16 Lo primer die serà  sant e honrat de gran festa; lo VIIèn die  
Ex 15,13 -lo en la tua fortalesa en lo teu  sant habitacle. 14 Pujaren los pobles e  
Ex 28,36  què entretellaràs: “Nostro Senyor  sant”, 37 e’l ligaràs ab sàvana de jacint 
Ex 29,31  e couràs la carn d’ell en loch  sant, 32 e menjar-n’ha Aron e sos  
Ex 29,37 l’altar, e’l santificaràs, e serà  sant dels sants; tot aquell qui’l tocarà  
Ex 30,25  olives una masura. 25 E feràs oli  sant de unció e ungüent compost, obra d’  
Ex 30,31  “Aquest oli de unció serà a mi  sant en las vostres generacions, 32 e carn 
Ex 30,32 ·n fereu altre, car santificat és e  sant serà a vosaltres. 33 Aquell †que hom  
Ex 30,36  a tu. La timiama sia a vosaltres  sant dels sants. 37 Aytal compusició no  
Ex 30,37  no fareu en vostros usos, car  sant és a nostro Senyor; 38 car aquell qui 
Ex 31,14  14 E guardau lo meu dissapte cart  sant és a vosaltres, e qui no’l guarderà  
Ex 31,15  fareu obre, lo cetè és dissapte,  sant repòs a nostro Senyor; aquell qui en  
Ex 31,16  los fills d’Irrael lo dissapte  sant e honren aquell en lurs generacions;  
Ex 39,29 manà a Moysès. 29 E féran làmina de  sant ornament, d’or fort pur, e scriviren 
Ex 39,29  per obra de pedras preciozas: «Lo  sant de nostro Senyor»; 30 strenyéran ab  
Lv 2,3 serà de Aron e de sos fills, e serà  sant dels sants de las ofertas de nostro  
Lv 2,10 serà de Aron e de sos fills, e serà  sant dels sants de las ofertas de nostro  
Lv 6,25  holocausts degollaràs devant Déu,  sant dels sants és. 26 E lo sacerdot que  
Lv 6,26  que ofer, menig aquella en lo loch  sant a la entrada del tabernacle. 27 »E  
Lv 6,27 serà scampada, sían levades en loch  sant. 28 E lo vaxell de la terra en lo  
Lv 6,29  mengen las carns d’aquell, car  sant dels sants és, 30 e tota oferena que  
Lv 7,6  de linatge de prevere en lo loch  sant menjaran aquestas carns, car sant és  
Lv 7,6  sant menjaran aquestas carns, car  sant és dels sants. 7 »E axí com per  
Lv 10,10 ço que hajau ciència de triar entre  sant e no sant, e entre sutze e munde, 11  
Lv 10,10  ciència de triar entre sant e no  sant, e entre sutze e munde, 11 e  
Lv 10,12  sens levat prop de l’altar, car  sant dels sants és. 13 E menjareu-lo en  
Lv 10,13  és. 13 E menjareu-lo en lo loch  sant, car dat és a tu e a tos fills dels  
Lv 10,17 sacrifici fet per peccat en lo loch  sant? Car sant dels sants és, e és dat a  
Lv 10,17 fet per peccat en lo loch sant? Car  sant dels sants és, e és dat a vosaltres  
Lv 11,44  Déu vostro. Siau sants, car jo sóm  sant. No ensutzeu las vostres ànimas en  
Lv 11,45  en Senyor. Sants sereu, car jo sóm  sant. 46 »Aquesta és la lig dels animals e 
Lv 14,13  pertanyen lo sacrifici, car  sant dels sants és. 14 »E pendrà lo  
Lv 16,24  24 e leverà la sua carn en lo loch  sant, e aporteran-li ses vestidures. E  
Lv 19,2  a ells: »Siau sants car jo sóm  sant, Senyor Déu vostro. 3 »E cascú de  
Lv 20,3  santuari meu e ha ensutzat lo meu  sant nom. 4 E si lo poble de la terra lo  
Lv 20,7  e siau sants car jo sóm  sant, Senyor Déu vostro. 8 »Guardau los  
Lv 20,26  26 »E sereu sants a mi, car jo sóm  sant. Jo sóm Senyor qui he depertits a  
Lv 21,8  Siau, donchs, sants, car jo sóm  sant, Senyor que santifich a vosaltres. 9  
Lv 22,32  31 »[*] 32 No ensutzeu lo meu nom  sant, per ço que jo sia santifichat enmig  
Lv 23,3 dissapte, reposareu, e serà apellat  sant. Neguna obre no fareu en aquell die.  
Lv 23,7  primer serà apellat per vosaltres  sant; neguna obre servil no fareu en  
Lv 23,8 VII dies, e lo die VIIè serà colt e  sant, e neguna obra servil no serà feta en 
Lv 23,24  e de cridament, e serà apellat  sant. 25 Neguna obre servil no fareu en  
Lv 23,27  e de festivitat, e serà apellat  sant, e aflegireu vostres ànimas en  
Lv 23,36  serà die de reclamament e molt  sant, e oferreu holocausts a nostro  
Lv 24,9  per ço que mengen aquells en loch  sant, car sant dels sants és dels  
Lv 24,9  mengen aquells en loch sant, car  sant dels sants és dels sacrificis del  
Lv 27,9  éser sacrifichade, lo vot serà  sant 10 e no ho porà mudar, ço és a saber, 
Lv 27,28  serà concegrada una vegade, serà  sant dels sants al Senyor. 29 E tota  
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Ex 30,10  aquell en vostres generacions.  Sant de sants serà a nostro Senyor. 11 E  
Ex 3,5 peus, car lo loch en què stàs terra  santa és. 6 E dix: –Jo sóm Déu de ton  
Ex 19,6  sereu a mi regne sacerdotal e gent  santa.” Aquestas són las paraulas que  
Ex 28,2  de sacerdoci. 2 E faràs vestidura  santa a Aron, ton frare, en glòria e  
Ex 29,6  la tiara en son cap e la mirra  santa sobre la tiara, 7 e l’oli de la  
Ex 29,29  Senyor. 29 »E de la vestidura  santa que userà Aron hauran sos fills  
Lv 10,7  manera parireu, e lo oli de la  santa unció és sobre vosaltres. E ells  
Lv 12,4  [*], e no toch en neguna cose  santa, ni no entre en lo santuari entrò  
Lv 21,12  del Senyor, car l’oli de la unció  santa del Déu ceu és sobre ell. Jo sóm lo  
Lv 23,21  E apellareu aquell die festevitat  santa; neguna obre servil no fareu en  
Lv 7,1  Aquesta és la lig de [*] la colpa.  »Santa dels sants és, 2 e per amor de assò 
Lv 10,18  és aduyta la sanch d’aquell a la  santadat, e vosaltres deguéreu menjar  
Ex 31,10  tot son fondament, 10 e vestiduras  santas en lo ministeri de Aron e sos fills 
Ex 40,13  ab aygüe, 13 e vestir los has de  santas vestiduras per ço que’m servèschan 
Lv 16,4  li sobre lo cap, car aquestas són  santas vestiduras las quals deven ésser  
Lv 16,32  vestidura de li e vestidures  santas, 33 e perdonerà al santuari e al  
Lv 21,10  en ofici de sacerdot e vestirà las  santas vestidures, no descobre lo ceu cap  
Lv 23,2  festas de Déu las quals apellareu  santas: 3 »VI dies fareu vostres obres, e  
Lv 23,4  aquestas són las festas del Senyor  santas las quals deveu colre en lur temps: 
Ex 15,11  ¿Qui és semblant a tu, gran en  santedat? Tu est terrible e loable e  
Lv 16,3  nuu. 3 Mas ab açò vendrà Aron a la  santedat, que oferrà I toro per peccat e I 
Lv 16,12  ço és, ultre la claustre, en la  santedat. 13 E pos sobre lo foch las coses 
Lv 23,35  primer serà apellat festivitat e  santedat, e no fareu neguna obre servil en 
Ex 23,2  companya a fer mal, ne en juý a  santència de molts per ço que pertesques  
Lv 23,37  quals apellareu colents, e encara  santes, e oferreu en aquellas ofertas al  
Ex 19,14  devallà Moysès del munt al poble e  santificà’l. E quant haguéran levats lurs 
Ex 20,11 nostro Senyor lo die del dissapte e  santificà’l. 12 »Honra ton pare e ta mare 
Ex 29,22 costat dret, per ço car és moltó de  santificació, 23 e una torta [*] pa, e  
Ex 29,36 del denejament, e untar-l’has en  santificació. 37 VII dies denejaràs l’  
Ex 30,35  ab gran studi e pur e digne de  santificació, 36 e quant ho hauràs tot  
Lv 8,9  posà la launa d’or consegrada en  santificació, axí com havia manat a ell  
Ex 29,33  e la mà de aquell qui oferrà sia  santificada. L’estrany no’n menjarà, car 
Lv 22,7  nèdeu e porà menjar de las coses  santificades, car menjar de aquell és. 8  
Ex 29,26  moltó †des que és suanat† Aron, e  santificar-l’has alsat devant nostro  
Ex 30,29  tota roba qui’s tany a ells. 29 E  santificar-ho-has tot, car sants dels  
Lv 16,19 vegades ab lo dit, e netegerà ell e  santificarà a ell de totas las inmundícies 
Ex 29,27 nostro Senyor, e serà ta part. 27 E  santificaràs los pits [*] e’l costat que  
Ex 29,37  VII dies denejaràs l’altar, e’l  santificaràs, e serà sant dels sants; tot  
Ex 30,30  30 A Aron e a sos fills untaràs e  santificaràs-los per ço que usen a mi de 
Ex 29,44  l’altar en la mia glòria. 44 E  santificaré lo tabernacle del testimoni ab 
Ex 28,3 fassen vestidures a Aron en què sia  santificat e servescha a mi. 4 »E aquests  
Ex 29,37  tot aquell qui’l tocarà serà  santificat. 38 »Açò és què feràs en l’  
Ex 29,43  manaré los fills de Yrrael e serà  santificat l’altar en la mia glòria. 44 E 
Ex 30,32  composició no’n fereu altre, car  santificat és e sant serà a vosaltres. 33  
Ex 40,9  ab los vaxells per ço que sia  santificat, 10 l’altar de holocaust e  
Lv 10,3 ço que parlà nostro Senyor: Jo seré  santificat en aquells qui s’acosten a  
Ex 19,22 qui s’acosten a nostro Senyor sían  santificats per ço que no’ls fira. 23 E  
Ex 31,13 que sapiau que jo sóm Senyor qui us  santifich. 14 E guardau lo meu dissapte  
Lv 20,8  car jo sóm lo Senyor Déu qui us  santifich. 9 »Qui maleyrà son pare o sa  
Lv 21,8  sants, car jo sóm sant, Senyor que  santifich a vosaltres. 9 »E si filla de  
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Lv 21,15  gent, car jo sóm lo Senyor Déu qui  santifich a ell. 16 E parlà nostro Senyor  
Lv 21,23  meu santuari. Jo sóm lo Senyor qui  santifich a vosaltres. 24 E açò dix Moysès 
Lv 22,9  aquell. Jo sóm lo Senyor que  santifich a ells. 10 »Negun hom strany no  
Lv 22,16  Jo sóm lo Senyor que us  santifich. Capítol XXII 17 E parlà nostro  
Lv 22,32  car jo sóm lo Senyor Déu que us  santifich, 33 que us he aduyts de la terra 
Ex 19,23  “Posa’ls-ma entorn lo munt e  santificha’ls.” 24 E dix-li nostro  
Lv 8,11  e tot ço que és en ell, 11 e  santifichà ells e salpassà sobre lo altar  
Ex 37,29  de launes d’or. 29 E féu oli de  santifichació dels ungüents de timiama de  
Lv 22,2  que no menyspreu lo nom de la mia  santifichació que ells matexs oferen. Jo  
Lv 25,12  promíssias de la venema, 12 de la  santifichació en l’any jubileu, mas del  
Lv 27,21  los dies de l’any jubileu, car  santifichad serà a Déu, e és possació  
Ex 29,34  has ab foch; no seran menjades car  santifichades són. 35 »Ço que t’he manat  
Lv 22,4  mengerà de aquellas coses que són  santifichades a mi entrò que sia sanat.  
Lv 22,6  menjarà de aquellas coses que són  santifichades; mas com levarà la sua carn  
Lv 22,10  hom strany no menjarà de las coses  santifichades, car viande és dels  
Lv 22,15  15 »No menyspreseran las coses  santifichades dels fills d’Irrael que  
Lv 22,16 la lur colpa com menjaran las coses  santifichades. Jo sóm lo Senyor que us  
Lv 27,32  aporterà las dècimes, seran  santifichades a nostro Senyor. 33 No tries 
Ex 29,24  las mans de Aron e de sos fills, e  santifichar-los-has, e levaràs-los  
Ex 30,7  cubert a on te parlaré. 7 »E Aron  santifichar-hi-ha ensens sobre ell,  
Lv 8,11 vaxells e lo pitxell e son bací per  santifichar a ells. 12 E gità oli sobre lo 
Lv 27,26  al Senyor Déu negú no’ls pot  santifichar ni prometre, sia bou sia  
Lv 23,11  lo prevere alcerà la garba e  santificharà aquella, 12 e oferreu en lo  
Lv 27,14 home ferà vot de la sua casa que la  santificharà a Déu, concidererà lo  
Ex 28,41  ell, e sagraràs las mans de tots,  santificharàs-los per ço que aministren  
Lv 19,24  any tots los fruyts d’aquells  santifichareu loables al Senyor, 25 e en  
Lv 25,10 tota la universa terra vostre. 10 E  santifichareu l’any Lè, e apellar-l’  
Ex 16,23  mana: Lo repòs del dissapte serà  santifichat a nostro Senyor. Tot ço que  
Ex 30,29  dels sants són: qui las tocharà  santifichat serà. 30 A Aron e a sos fills  
Lv 6,27  tocharà las carns d’aquell serà  santifichat. E si de la sanch de aquell en 
Lv 8,15  de l’altar entorn. E com l’hach  santifichat schampà la sanch en los  
Lv 17,5  ociuran en lo camp per ço que sia  santifichat nostro Senyor Déu devant la  
Lv 22,32  lo meu nom sant, per ço que jo sia  santifichat enmig dels fills de Yrrael,  
Lv 27,22 no de las pocessions mayors, e serà  santifichat al Senyor, 23 compterà lo  
Lv 27,33  serà mudat e ço que’s muderà serà  santifichat al Senyor Déu e no’s deu  
Lv 6,18  aquells qui tocharan aquella seran  santifichats. 19 E parlà nostro Senyor Déu 
Lv 8,31  lurs vestidures. 31 E com hach  santifichats a ells e lurs vestidures,  
Lv 20,7 ella del mig del ceu poble. 7 »Siau  santifichats e siau sants car jo sóm sant, 
Lv 27,30  fruyts, són de Déu e en aquell són  santifichats. 31 E si algú volrà rembre  
Ex 20,8  Déu seu en va. 8 »Remembre’t que  santifichs lo die del dissapte. 9 VI dies  
Ex 13,2 E parlà lo Senyor a Moysès e dix: 2  –Santifique’m tots los primers fills que  
Ex 26,34  sobre l’archa del testimoni en  santo santorum, 35 e taula sobre lo vel e  
Lv 6,17  Senyor. E ofiren l’encens en lo  santo santorum, e serà axí com per peccat  
Ex 26,34  l’archa del testimoni en santo  santorum, 35 e taula sobre lo vel e  
Lv 6,17  E ofiren l’encens en lo santo  santorum, e serà axí com per peccat o per  
Ex 22,31 al VIIIèn die lo retràs. 31 »Hòmens  sants ma sareu. No menjareu carn qui  
Ex 26,34  seran partits. 34 »E posats los  sants de nostro Senyor sobre l’archa del  
Ex 28,4  sidarim e braguer. E feran vestits  sants a Aron, ton frare, e a sos fills,  
Ex 29,33  L’estrany no’n menjarà, car  sants són. 34 E si roman de la carn  
Ex 29,37 e’l santificaràs, e serà sant dels  sants; tot aquell qui’l tocarà serà  
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Ex 30,10  en vostres generacions. Sant de  sants serà a nostro Senyor. 11 E parlà  
Ex 30,29 29 E santificar-ho-has tot, car  sants dels sants són: qui las tocharà  
Ex 30,29  -ho-has tot, car sants dels  sants són: qui las tocharà santifichat  
Ex 30,36  timiama sia a vosaltres sant dels  sants. 37 Aytal compusició no fareu en  
Ex 35,22 era a honor de aquell e als vestits  sants, e armellas e anells, tots vaxells  
Ex 39,1  vestís Aron quant aminestrava los  sants, axí com manà nostro Senyor a  
Ex 40,11  ab oli de unció, per ço que sían  sants dels sants. 12 »E ajustaràs Aron e a 
Ex 40,11  unció, per ço que sían sants dels  sants. 12 »E ajustaràs Aron e a sos fills  
Lv 2,3  e de sos fills, e serà sant dels  sants de las ofertas de nostro Senyor. 4  
Lv 2,10  e de sos fills, e serà sant dels  sants de las ofertas de nostro Senyor. 11  
Lv 6,25  degollaràs devant Déu, sant dels  sants és. 26 E lo sacerdot que ofer, menig 
Lv 6,29  las carns d’aquell, car sant dels  sants és, 30 e tota oferena que’s degoll  
Lv 7,1 la lig de [*] la colpa. »Santa dels  sants és, 2 e per amor de assò là on  
Lv 7,6  aquestas carns, car sant és dels  sants. 7 »E axí com per peccat és ofert  
Lv 10,12  prop de l’altar, car sant dels  sants és. 13 E menjareu-lo en lo loch  
Lv 10,17  en lo loch sant? Car sant dels  sants és, e és dat a vosaltres que aporteu 
Lv 11,44  jo sóm lo Senyor Déu vostro. Siau  sants, car jo sóm sant. No ensutzeu las  
Lv 14,13  lo sacrifici, car sant dels  sants és. 14 »E pendrà lo prevere de la  
Lv 19,2  d’Irrael e diràs a ells: »Siau  sants car jo sóm sant, Senyor Déu vostro.  
Lv 20,7  poble. 7 »Siau santifichats e siau  sants car jo sóm sant, Senyor Déu vostro.  
Lv 20,26  que són no nèdeas. 26 »E sereu  sants a mi, car jo sóm sant. Jo sóm Senyor 
Lv 21,6  carns no fassen tallements, 6 car  sants seran a lur Déu e no ensutzen lo nom 
Lv 21,6  ofiren, e per amor d’assò seran  sants. 7 »No prenguen per muller fembra  
Lv 21,8  pans de proposició. Siau, donchs,  sants, car jo sóm sant, Senyor que  
Lv 24,9 aquells en loch sant, car sant dels  sants és dels sacrificis del Senyor en  
Lv 27,28  una vegade, serà sant dels  sants al Senyor. 29 E tota concegració que 
Lv 11,45  ço que fos a vosaltres en Senyor.  Sants sereu, car jo sóm sant. 46 »Aquesta  
Ex 15,17  statge en què has obrat, lo teu  santuari, Senyor, que fermaren las tues  
Ex 25,8  e cose rehonable. 8 E fer-m’has  santuari e staré enmig d’ells, 9 segons  
Ex 26,33  l’archa del testimoni, en què lo  santuari e los santuaris seran partits. 34 
Ex 28,29  sobre son pits quant intrerà al  santuari, mamorial devant nostro Senyor  
Ex 28,35  lo so quant intrerà e axirà del  santuari devant nostro Senyor e no muyra.  
Ex 28,43 a l’altar per ço que aministren lo  santuari, e que no múyran colpables de  
Ex 29,30 testimoni per ço que ministre en lo  santuari. 31 »E pendràs lo moltó de la  
Ex 30,24  24 e de càsia D cicles al pes del  santuari, e oli de olives una masura. 25 E 
Ex 35,19  què hom se vista al ministeri del  santuari, e las vestidures de Aron bisbe e 
Ex 36,1  coses qui fossen ops en ús del  santuari e que manà nostro Senyor. 2 E  
Ex 38,24 l’or qui fou despès en la obra del  santuari qui fou ofert als dons, XXVIIII  
Ex 38,24  e DCCXXX sicles a la masura del  santuari. 25 E fou ofert de aquells que  
Ex 38,26 argent de què hom féu los vazos del  santuari e la entrada a on penja lo vel.  
Ex 39,41 d’ell que úsan los sacerdots en lo  santuari, Aron e sos fills. 42 E oferiren  
Lv 4,6  contra lo vel o la claustre del  santuari. 7 E poserà de aquella matexa  
Lv 5,15 comprat II sicles segons lo pes del  santuari, 16 e de assò que aportarà se  
Lv 6,16 levat, e mengen-la en lo loch del  santuari del tabernacle; 17 e per ço no hy 
Lv 10,4  e preneu vostres frares devant del  santuari, e portau-los fora de las  
Lv 10,18  deguéreu menjar aquella en lo  santuari, axí com és manat a mi. 19 E  
Lv 12,4  cose santa, ni no entre en lo  santuari entrò que sían complits los dies  
Lv 16,2 frare que no intre null temps en lo  santuari qui és dedins de la claustre  
Lv 16,16  l’oracle. 16 E perdonerà sobre lo  santuari de totas las inmundícies dels  
Lv 16,17  com lo bisbe intrerà en lo  santuari per ço que prech per si e per la  
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Lv 16,20  20 »E aprés que haurà mundat lo  santuari e lo tabernacle e l’altar,  
Lv 16,23 primerament portava com intrà en lo  santuari, e lexerà-las aquí, 24 e leverà 
Lv 16,27  quals és aportada la sanch en lo  santuari, seran aportats fora de las  
Lv 16,33  santas, 33 e perdonerà al  santuari e al tabernacle del testimoni e  
Lv 19,8  e portarà la sua iniquitat, car lo  santuari de Déu ensutze, per la qual cose  
Lv 19,30  lo meu dissapte e temeu lo meu  santuari. Jo sóm lo Senyor Déu vostro. 31  
Lv 20,3  sament a Moloch e ha desonrat lo  santuari meu e ha ensutzat lo meu sant  
Lv 21,22  dels pans que són oferts en lo  santuari. 23 E no intrerà ultre lo vel del 
Lv 21,23  23 E no intrerà ultre lo vel del  santuari ne no s’acost a l’altar, per ço 
Lv 21,23  ha e no deu menyspresar lo meu  santuari. Jo sóm lo Senyor qui santifich a 
Lv 22,9  a peccat e que no muyrau en lo  santuari com haureu ensutzat aquell. Jo  
Lv 22,14  part, e don-ho al sacerdot en lo  santuari. 15 »No menyspreseran las coses  
Lv 26,2  meu dissapte e hajau pahor del meu  santuari. Jo sóm lo Senyor. 3 »Si los meus 
Lv 26,31  en desert e feré desert lo vostro  santuari axí que no rabré d’equí avant la 
Lv 27,3  L sicles d’argent a la masura del  santuari; 4 e si és fembra, donerà’n XXX. 
Lv 27,25  stimació sia segons lo cicle del  santuari. Sia pesat lo cicle a XX malles.  
Ex 26,33 testimoni, en què lo santuari e los  santuaris seran partits. 34 »E posats los  
Ex 31,10  fills que usen de lur ofici en los  santuaris, 11 oli de unció e timiama de  
Ex 33,13  mostre’m la tua cara per ço que  sàpia que trop gràcia devant tu; guarda lo 
Lv 13,39 blanchor pendrà en color sotsscura,  sàpia que no és lebrozia mas màcula de  
Ex 10,26  lo Déu nostro, e majorment que no  sapiam aon degam sacrificar tro que en  
Ex 10,2 he fets los meus senyals en ells, e  sapiau que jo sóm Senyor. 3 E intraren  
Ex 11,7 hom tro sus a la bístia, per ço que  sapiau com per grans miracles Déu depertex 
Ex 31,13  e vostres generacions, per ço que  sapiau que jo sóm Senyor qui us santifich. 
Lv 11,47  e graponen en terra, 47 per ço que  sapiau e conegau las diferències del mon e 
Lv 11,47  del mon e lo no mon, e que  sapiau què deveu menjar e què deveu lexar. 
Ex 8,10  la tua paraula feré, per ço que  sàpies que negú no és axí com lo Déu  
Ex 9,14  servents e ton poble, per ço que  sàpies que no n’hi ha negú semblant a mi  
Ex 9,29  los trons e la pedra per ço que  sàpies que la terra de Déu és, 30 car jo  
Ex 33,5  Ara posa ton altivesch per ço que  sàpies què’t faré. 6 E posaren los fills  
Ex 28,17  orde haurà pedres qui han nom  sardis e stopaci e maragde; 18 en la  
Ex 39,10  de gemes. En la primera orde havia  sardis e stopaci e maragde; 11 en la  
Ex 29,45 E seré enmig dels fills de Yrrael e  saré lur Déu, 46 e sebran que jo sóm lo  
Lv 26,12  12 e jo iré entre vosaltres e  saré Déu vostro, e vosaltres sereu poble  
Ex 22,31  die lo retràs. 31 »Hòmens sants ma  sareu. No menjareu carn qui bèsties hagen  
Lv 25,2  d’Irrael e digues a ells: »Com  sareu intrats en la terra la qual jo us  
Ex 14,17 ’m en Farahó e en tota sa host, en  sas carretas e en sos cavallers, 18 e  
Ex 19,2 en aquell loch, e aquí fichà Yrrael  sas tendas de la regió del munt. 3 E  
Ex 21,13  trobat, o Déu l’haurà aportat en  sas mans, jo li stabliré loch hon dega  
Ex 39,40  e tenda a l’intrant del palau ab  sas cordas [*]; res dels vaxells no hy  
Ex 40,4  ella [*]. Lo canalobre starà ab  sas luernas. 5 E l’altar d’or ab què’s  
Ex 40,16  taulas e los vazos [*], e stablí  sas colonas, 17 e cobrí lo terrat sobre lo 
Lv 1,2  hòstia a nostro Senyor, de  sas bísties, ço és, de bou o de ovella,  
Ex 6,15 de Simeon foren: Genuel e Jamahod e  Sasín e Saer e Saül, fill de Cana. Aquest  
Ex 30,5  portat. 5 E aquells forrellats de  satim feràs e’ls deureràs. 6 E poseràs l’ 
Ex 37,10 l’altre. 10 E féu taula de fust de  satim, de II colzos en lonch e I colzo en  
Lv 10,20  20 E com ho oyí Moysès, rabé la  satisfacció. 11,Tit Capítol XI 1 E parlà  
Ex 6,15  Genuel e Jamahod e Sasín e Saer e  Saül, fill de Cana. Aquest és lo linatge  
Ex 28,37  Senyor sant”, 37 e’l ligaràs ab  sàvana de jacint e serà [*] la mitra 38 al 
Ex 28,28 ab sos anells del sobremuscle ab la  sàvena de jacint, per ço que la juntura  
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Ex 39,30  30 strenyéran ab la mitre ab  sàvena de jacint, axí com manà Déu a  
Lv 8,9  e veritat. 9 E posà-li la  sàvena en lo cap, e en lo frontal de  
Lv 16,4  e sinya encara correja de li e una  sàvena de li sobre lo cap, car aquestas  
Ex 39,19  anells fortment, e ligave’ls una  saveneta de jacint per ço que no’s  
Ex 31,6  trip de Dan, e ell ha cor de hom  savi e resposat per ço que’s fassa tot ço 
Ex 35,10  10 »Qualque un de vosaltres és  savi, vinga e fassa ço que Déu ha manat,  
Ex 36,2 hach parlat Moysès a ells e tot hom  savi a qui Déu havia donat saviesa e  
Ex 1,10  és molt e més que nós. 10 Veniu  sàviament e opremam-lo per ço que no  
Ex 35,25  a veriables usos. 25 E las fembras  sàvias donaven ço que sabien: jacint e  
Ex 28,3  de cor e complits de spirit de  saviesa que fassen vestidures a Aron en  
Ex 31,3 he’l complit de spirit de Déu e de  saviesa e d’enteniment e de saber per fer 
Ex 35,31  31 e ha’l complit de spirit de  saviesa e de enteniment [*], 32 a saber e  
Ex 35,35  de Dan. 35 Abdós ha complits de  saviesa que fassen obres [*], de jacint e  
Ex 36,1  hòmens a qui Déu havia donada  saviesa e enteniment que sabéssan obrar  
Ex 36,2  tot hom savi a qui Déu havia donat  saviesa e aquells qui de grat havían ofert 
Ex 7,11  tornà serp. 11 E apellà Farahó los  savis e los encantadors, e feren ells per  
Ex 23,8  [*]. 8 No pendràs dons, que los  savis obseguen e gíran las paraulas dels  
Ex 28,3  e honor. 3 E parlaràs a tots los  savis de cor e complits de spirit de  
Ex 36,8  e hy sobrava. 8 E féran tots los  savis de cor, a complir la obre del  
Lv 22,22  sanadura de algun mal, o pigota o  scàbia o serpiyen o impetigen. No oferràs  
Ex 16,21 bastar a menjar, e quant lo sol era  scalfat sí’s fonia lo qui restava al  
Ex 19,16  ja vengut lo terç die e lo jorn se  scalfava; comensaren los trons e los  
Lv 16,15  lo cabrit per lo peccat del poble,  scamp la sanch d’aquell dintre la  
Lv 17,13  las quals vos és lícit de menjar,  scamp la sanch de aquella e cobre-la ab  
Ex 4,9  prin de la aygüe del flum e  scampa-la sobre terra, e tot ço que  
Ex 9,8 plenas de cendra del foch, e Moysès  scampa-hu [*] devant Farahó, 9 e sia la  
Lv 5,9  squinsat, 9 e puxs sia degollat e  scampa de la sanch de aquell per las  
Lv 13,15  no nèdeus, car com la lebrozia se  scampa no nèdea és. 16 E si altre vegade  
Lv 17,4  digne és de sanch quax axí com qui  scampa sanch, e axí perirà del mig del ceu 
Ex 9,10  e scamparen-la quantre Farahó, e  scampà-la Moysès al cel, e foren fetas  
Ex 24,6 la part de la sanch [*], e l’altre  scampà sobre l’altar. 7 E pres la carta  
Ex 24,8  a ell. 8 E pres la sanch e  scampà-la sobre lo poble e dix: –Aquesta 
Ex 32,20 e cremà’l e tornà’l en pólvora, e  scampà’l en l’aygüe e donà’n a beura  
Lv 8,19  lurs mans. 19 E degollà aquell e  scampà la sanch entorn de l’altar. 20 E  
Lv 9,18  a ell sos fills la sanch, la qual  scampà sobre l’altar entorn. 19 E lo sèu  
Lv 6,27  de aquell en las vestidures serà  scampada, sían levades en loch sant. 28 E  
Lv 7,2  la colpa, e la sanch d’aquell sia  scampada entorn de l’altar. 3 E ofiren de 
Lv 8,30 e la sanch que sobre l’altar havia  scampada, e gità-la sobre Aron e sobre  
Lv 14,17  peu dret, e sobre la sanch qui és  scampada per la colpa, 18 e sobre lo cap  
Lv 14,44 serà tornada e per las parets seran  scampades las màculas, la lebrozia és  
Lv 19,20  hom jaurà ab fembra carnalment en  scampament de samensa, que sia serventa,  
Ex 29,16  pendràs de la sua sanch e  scampar-n’has entorn de l’altar, 17 e  
Lv 4,6  banyerà son dit en aquella sanch e  scampar-n’ha VII vegades devant lo  
Lv 2,1  de sacrifici, serà fogassa, e  scamparà sobre ella oli, e poserà-hy  
Lv 1,5  sacerdot oferran la sua sanch e  scamparan-la entorn de l’altar qui és  
Lv 1,11  nostro Senyor, e la sanch d’ell  scamparan sobre l’altar los fills de Aron 
Ex 26,19  s’enclina ves migdie, 19 en què  scamparàs XXXX fundements d’argent per ço 
Ex 29,7  la tiara, 7 e l’oli de la unció  scamparàs sobre son cap, e en aquesta  
Ex 29,12  altar ab ton dit, e l’altre sanch  scamparàs sobre lo fonament d’ell. 13 E  
Ex 29,20  de lurs mans e dels peus drets, e  scamparàs la sanch sobre l’altar entorn.  



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

765 
 

Lv 2,6  6 depertiràs aquella manudament e  scamparàs demunt oli. 7 »E si la  
Lv 2,15  promíssias a nostro Senyor. 15 E  scamparàs demunt oli e encens porteràs  
Lv 17,10  faç quantre la ànima de aquell e  scamparé aquella de son poble, 11 car la  
Lv 26,33  de aquella. 33 E a vosaltres  scamparé entre las gents, e trauré aprés  
Ex 9,10  10 E prenguéran cendra del foch e  scamparen-la quantre Farahó, e scampà- 
Ex 5,12  res de vostra obre. 12 E fou  scampat lo poble per tota la terra de  
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 sobre lo altar entorn, 9  
Lv 3,13  del testimoni, e los fills de Aron  scampen la sanch sobre l’altar entorn, 14 
Lv 17,6  pacificables al Senyor, 6 e  scampen los sacerdots la sanch sobre l’  
Ex 10,7  –¿Entrò a quant soferirem aquest  scàndol? Lexa los hòmens que sacrifiquen  
Ex 23,33  déus, la qual cose ta seria gran  scàndol. 24,Tit Capítol XXVIIIIº 1 E a  
Ex 21,13  li stabliré loch hon dega fugir e  scapar. 14 E si algú sientment auciurà son 
Ex 21,30 lo volia dar per preu, ell darà per  scapar sa vida ço que hom li demanarà. 31  
Ex 25,4  aram e coure, 4 e porpre e cotó e  scarlata per II vegades tenyda, e bis e  
Ex 26,1  retort, e jacint e porpre e cotó e  scarlata dues voltas tenyda, veriades e  
Ex 1,13  aÿrats los fills de Yrrael, i [*]  scarnien-los 14 e aduyen en amargor lur  
Lv 11,9 menjar: tots aquells qui han ales e  scata, axí en mar com en terra e en aygües 
Lv 11,10  10 E aquell qui no haurà ales ni  scata, axí en las aygües que’s moven com  
Lv 11,12  12 Aquells qui no han ales ni  scata [*] són sutzes a vosaltres. 13 »E  
Lv 8,15  entorn. E com l’hach santifichat  schampà la sanch en los fonaments de  
Lv 14,28  en lo loch de la sanch que és  schampada per la colpa, 29 e lo romanent  
Lv 13,27  e sia guardat, e si la conna serà  sclatada, lebrozia és; 28 e si starà  
Lv 13,32  jutge-lo, e si veurà que no sia  sclatada e los cabells seran en lur color  
Lv 13,53  53 E si veurà que ella no serà  sclatada, 54 man hom que sían levades, e  
Lv 13,55  mudade ne reversade ne lebrozia  sclatade, és munde, e si no és axí, és  
Lv 13,51  die sia guardat: si comenserà a  sclatar la lebrozia o si percevererà, per  
Lv 13,22  per VII dies; 22 e si entretant  sclatarà lo cuyro, porà jutjar aquell per  
Lv 13,35  nèdeu. 35 E si aprés la mundeció  sclatarà [*] 36 [*] la plaga uberta e [*]  
Lv 19,23  fruyts, levareu lo prepuci Iª  scorsa– d’aquells poms que seran  
Ex 32,16  16 fetas de la mà de Déu, e la  scriptura de Déu era entretellada en las  
Ex 32,32 Senyor, del teu libre en què m’has  scrit. 33 E respòs-li nostro Senyor:  
Lv 11,2  d’Irrael: »Guardau tot ço que he  scrit per ço que sia vostro Déu. Aquests  
Ex 31,18  de testimoni que éran de pedra,  scritas ab lo dit de Déu. 32,Tit Capítol  
Ex 32,15  e portà II taulas de testimoni  scritas de la una part e de l’altre, 16  
Ex 24,12  e la ley e los manaments que he  scrits per ço que’ls ensenys als fills de 
Ex 17,14  14 E dix nostro Senyor a Moysès:  –Scriu açò en lo Libre de remembrament, e  
Ex 34,27  27 E dix nostro Senyor a Moysès:  –Scriu aquestas paraulas per las quals jo  
Ex 28,9  9 »E pendràs II pedras uniquines e  scriuràs en aquellas los noms dels fills  
Ex 34,1  a semblansa de las primeras, e  scriuré sobre ellas las paraulas que éran  
Ex 24,4  manaments de Déu farem. 4 E Moysès  scriví totas las paraulas de Déu, e levà  
Ex 34,28  pa no menjà ni aygüe no begué, e  scriví en las taulas X paraulas de  
Ex 39,29 de sant ornament, d’or fort pur, e  scriviren en ellas per obra de pedras  
Ex 14,20  albergades d’Irrael, e era la lum  scura e inluminava la nit axí que no’s  
Lv 13,6 lo VIIè die guard aquell, e si serà  scuraÿda la lebrozia e no crexerà en  
Lv 26,16  en torbament, en ardor que  scureyrà los vostros ulls e consumarà las  
Ex 19,9  nostro Senyor: –Jo vendré a tu en  scurina de nuu per ço que oja lo poble, e  
Ex 18,16  sentència de Déu, 16 e si’ls  sdevé neguna contesa, vénan a mi qui jutge 
Ex 18,8  de Yrrael, e tot lo treball que li  sdevench en la carrera, e que nostro  
Ex 3,16  a vosaltres; jo viu tot ço que us  sdevenech en Egipte, 17 e dix que us  
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Ex 5,3 Senyor Déu nostro per ço que no’ns  sdevenga pastilència ni cultell. 4 E dix  
Ex 32,1 vage devant, car no sabem què s’ha  sdevengut a Moysès, qui’ns ha trets de la 
Ex 32,23  devant, car no sabem què s’ha  sdevengut a Moysès, qui’ns trach de terra 
Lv 10,19  devant lo Senyor, e a mi és  sdevengut axí com tu veus. Com poguí  
Ex 16,36  [*] fou stojada a las generacions  sdevenidores. Ex 17,Tit Capítol XXII 1  
Ex 2,15 e anà en terra de Median, e asech- se prop un pou. 16 E lo sacerdot de Median 
Ex 7,12  e gitaren lurs vergas e tornaren- se drachs, mas la verga de Aron devorà los 
Ex 11,9  no us oyrà, si bé molts senyals  se fan en terra de Egipte. 10 E Moysès e  
Ex 12,37  los egipcians. 37 E anaren- se’n los fills d’Irrael de Ramasè en  
Ex 14,10  los de Egipte aprés si, temeren- se fort e cridaren a nostro Senyor 11 e  
Ex 14,15  Digues als fills de Yrrael que  se’n vagen, 16 e tu leva la tua verga e  
Ex 14,25 –Fugiam a Yrrael, car nostro Senyor  se combat per ell quantre nós. 26 E dix  
Ex 15,4  e los prínceps són triats e són- se aginollats en la mar Roja. 5 Los abís  
Ex 17,12  mans no s’abaxaren tro que lo sol  se colgà. 13 E Josuè encalsà Amalech e lo  
Ex 18,20  20 e mostre al poble ço de què ell  se clama, i la costum de honrar, e la  
Ex 19,16 era ja vengut lo terç die e lo jorn  se scalfava; comensaren los trons e los  
Ex 21,18  [*], sia mort. 18 »E si II hòmens  se barellaran e la un fér a l’altre ab  
Ex 21,19  no morrà mas geurà al lit, 19 si  se’n va defora ab un bastó i’s leu, no  
Ex 22,26  proÿsme son vestir, ans que lo sol  se colch ret-la-hy, 27 car aquell és  
Ex 24,13 als fills de Yrrael. 13 E levaren- se Moysès e Josuè son ministre, e pujà  
Ex 26,3  altres V per ajustament semblant  se ajustaran 4 ab V cordes de seda al  
Ex 26,4 cordes perquè las unas e las altres  se puguen ajustar o acostar. 5 L bagues  
Ex 26,5  vinguen de la una a l’altre [*]  se puguen adobar. 6 E feràs L sercles o  
Ex 26,6  los quals los vels de las cortines  se puguen ajustar perquè un tabernacle se  
Ex 26,6 puguen ajustar perquè un tabernacle  se fasse. 7 »E feràs XI cortines o sagues  
Ex 28,28  quant lo reonal del sobremuscle 28  se strenyarà ab sos anells del sobremuscle 
Ex 28,43 al tabernacle del testimoni o quant  se poseran a l’altar per ço que  
Ex 30,20 al tabernacle del testimoni e quant  se acosteran a l’altar per ço que ofiren  
Ex 32,19  de hòmens qui càntan. 19 E quant  se foren acostats a las albergades, viu  
Ex 32,26  negú és de nostro Senyor, acost- se a mi. E ajustaren-sa a ell tots los  
Ex 35,19  18 [*] 19 e vestits ab què hom  se vista al ministeri del santuari, e las  
Ex 36,22  en cascuna taula per ço que la una  se ajustàs ab l’altre; axí ho féu en  
Ex 37,14  forrellats per ço que la taula  se pogués portar, 15 e féu en aquellas  
Ex 37,27  s’hi matéssan e l’altar  se pogués portar. 28 E aquells forrellats  
Lv 4,13 »Car si tota la coŀlecció de Yrrael  se ignorave e per ignorància ferà ço qui  
Lv 4,25  peccat és. 25 E lo sacerdot bany- se lo dit en la sanch del sacrifici per  
Lv 4,26  demunt la ara axí com lo perfum  se fa per passificament, e preguerà per  
Lv 4,27  nostro Senyor vet en la lig e puxs  se’n lexa 28 e que conega son peccat,  
Lv 4,31  31 E pendràs tot lo sèu axí com  se sol pendre dels sacrificis  
Lv 4,35  lo sèu e fassa d’ell axí com  se sol fer del sèu del moltó que és  
Lv 5,16 santuari, 16 e de assò que aportarà  se restituescha lo dan, e puxs anadescha- 
Lv 6,11  ’s aquests draps e vestir- se-n’ha d’altres, e pendrà la sendra e 
Lv 6,25  oferta per peccat. »En lo loch on  se oféran los holocausts degollaràs devant 
Lv 9,8  nostro Senyor. 8 E mantinent Aron  se acostà a l’altar e degollà lo vadell  
Lv 9,24  a nostro Senyor Déu e gitaren- se sobre lurs cares. 10,Tit Capítol X 1 E  
Lv 11,36  e las sisternes e tota cose on  se ajústan las aygües seran mundes, e si  
Lv 13,15  los no nèdeus, car com la lebrozia  se scampa no nèdea és. 16 E si altre  
Lv 13,45  l’arbitre del sacerdot, 45 haurà  se vestimenta depertida e irà ab lo cap  
Lv 13,59  e de totas coses sots pell, com  se deguen mundar o condempnar. 14,Tit  
Lv 14,7  e puxs lex anar lo pardal viu que  se’n vaja al camp. 8 »E com l’home se  
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Lv 14,8  ’n vaja al camp. 8 »E com l’home  se levarà la vestimenta, raurà’s tots los 
Lv 14,8  ’s tots los pèls del cos e lau- se en aygüe, e com serà purificat pot  
Lv 14,9  [*] e los pèls del cos, e lau- se altre vegada lo cos e las vestidures.  
Lv 16,22  la mà de algun hom, 22 e portar- se-n’ha lo cabrit sobre lo ceu cap  
Lv 16,28  açò, leverà la sua vestimenta e  se carn ab aygüe, e axí intrerà en las  
Lv 18,14  t’acostaràs a sa muller, car a tu  se conjuny en parentesch. 15 »No  
Lv 19,14  ni poseràs devant lo sech cose on  se puga fer mal, mas tembràs lo Senyor ton 
Lv 22,7  levarà la sua carn ab aygüe, 7 com  se colguerà lo sol, lavors serà nèdeu e  
Lv 23,12 12 e oferreu en lo die que la garba  se alcerà devant Déu I moltó de I any en  
Lv 24,10  de un home egipcià, per barallar- se entre los fills d’Irrael, e barallà’s 
Lv 25,27  lo fruyt de aquell temps com  se vané, e ço que romandrà sia retut al  
Ex 3,19  al Senyor Déu.” 19 Mas jo  sé que no us lexarà anar lo rey de Egipte  
Ex 4,14  e dix: –Aron, ton frare levite,  sé que és bell parler. Ves que ell axirà a 
Ex 6,30  Moysès devant nostro Senyor: –No  sé parlar [*]. 7,Tit Capítol VIIIIº 1 Dix  
Ex 9,30  que la terra de Déu és, 30 car jo  sé que tu ni tos servents no temeu Déu. 31 
Ex 29,46  de Yrrael e saré lur Déu, 46 e  sebran que jo sóm lo Senyor Déu d’ells  
Ex 4,11  lo mut, ni lo sort oent, ni lo  sech veent? No sóm jo? 12 Vé, donques, e  
Ex 14,16  fills d’Irrael per mig d’ella en  sech. 17 E jo endureyré lo cor de Farahó e 
Ex 14,21  tota la nit, e tornà-la en  sech. E pertí’s l’aygüe, 22 e entraren  
Ex 14,29  Yrrael anaven per mig de la mar en  sech, e las aygües era quax mur a la part  
Ex 15,19  e los fills d’Irrael anaren per  sech enmig de la mar. 20 E aprés Maria  
Ex 17,12  e posaren-la sots ell en què’s  sech. Aron e Hur sostenían las suas mans  
Ex 18,13  devant Déu. 13 E en l’altre jorn  sech Moysès que jutjàs lo poble, qui stava 
Lv 19,14  lo sort ni poseràs devant lo  sech cose on se puga fer mal, mas tembràs  
Lv 21,18  s’acost al ceu ministeri si serà  sech o rencallós, o poch o gran o ab lo  
Lv 22,22  no serà en aquell, 22 axí com  sech o trenchat o havent sanadura de algun 
Lv 22,24  Ab negun animal contret, aronsat o  sech o menys de genetius no ofirau al  
Ex 14,22  fills d’Irrael per mig de la mar  secha, que la aygüe era axí com a mur a la 
Lv 7,10  sia ab oli untat o mesclat o sia  secha menys de res, a tots los fills d’  
Lv 25,5  4 e lo VIIèn any [*]; 5 [*] no  sechs, ne los reÿms de las tuas promícias  
Ex Expl  qui és apellat Èxodus, qui és lo  secon libre de la Bíblia. Lv IncE comensa  
Ex 7,11  ells per encantaments uns e altres  secrets axí matex, 12 e gitaren lurs  
Lv 19,5  5 »Si degollareu sacrifici de  secrifichament al Senyor per ço que sia  
Lv 27,17  argent. 17 E si en l’any jubileu  secrificharà son camp, serà stimat per  
Ex 26,4  se ajustaran 4 ab V cordes de  seda al costat, e al cap de las cortinas  
Ex 39,11  11 en la segona, carvoncle e  sefir e jaspis; 12 en la terça, ligírius e 
Lv 23,10 donaré a vosaltres e segareu vostra  segade, adureu la primera garba de vostra  
Lv 23,10  adureu la primera garba de vostra  segade al sacerdot per vostres promíssias. 
Lv 23,22  generacions. 22 »E puxs que haureu  segades vostres messes, no segareu entrò  
Ex 34,21  obreràs, al VIIè die de arar e de  segar staràs. 22 »La festa de las Setmanas 
Lv 19,9  son poble. 9 »Com feràs messes ne  segaràs la tua terra, no tondràs, ço és,  
Lv 19,9 la tua terra, no tondràs, ço és, no  segaràs entrò al sòl de la superfícia de  
Lv 23,10  la qual jo donaré a vosaltres e  segareu vostra segade, adureu la primera  
Lv 23,22  haureu segades vostres messes, no  segareu entrò al sòl, ne no cullireu las  
Lv 25,11  E lo Lèn any no sembrareu ni  segareu, car de grat germeneran los camps, 
Ex Inc  IncAcí comensa lo  segon libre de la Bíblia, qui és apellat  
Ex 16,1  Helim e Sinaý, al XVèn die del  segon mes que axiren de Egipte. Capítol  
Ex 26,20  taula per dos angles. 20 E al  segon costat del tabernacle qui s’enclina 
Ex 40,15 nostro Senyor. 15 Al primer mes, al  segon any, al primer die del mes, fou  
Lv 8,22  a ell. 22 E sacrifichà l’ariet  segon en consegració dels sacerdots, e  
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Lv 19,7  e si algú mengerà aquella aprés lo  segon die, serà desobadient e digne de  
Ex 39,11  e stopaci e maragde; 11 en la  segona, carvoncle e sefir e jaspis; 12 en  
Ex 8,13  a Farahó. 13 E féu nostro Senyor  segons la paraula de Moysès, e moriren las 
Ex 8,31 e pregà nostro Senyor. 31 E ell féu  segons la sua paraula, e tolch las moscas  
Ex 12,48  mascle, adonchs salebrar-ho-ha  segons la costuma, e serà axí com natural  
Ex 16,16 a I die, una masura per cascun cap,  segons lo nombre de vostres ànimas qui  
Ex 16,18  n’havia, mas cascuns na ajustaren  segons açò que podien menjar. 19 E dix-  
Ex 17,1  al desert de Sím per lurs statges,  segons la paraula de nostro Senyor, [*]  
Ex 21,9 la sposa a son poble, fer-li-ha  segons la costuma d’ells; 10 e si’n pren 
Ex 22,17  la hy vol dar, retrà-li lo haver  segons la manera de l’axovar que las  
Ex 25,9  santuari e staré enmig d’ells, 9  segons tota semblansa de tabernacle que jo 
Ex 25,40  d’or molt net. 40 [*] e fes  segons lo axemplar que a tu en lo munt és  
Ex 26,30  d’or. 30 E’regiràs lo tabernacle  segons lo aximpli que a tu al munt és  
Ex 28,10  10 VI noms en una e VI en altre,  segons l’orde de lur nativitat. 11 Per  
Ex 28,15 del judici ab obra texida e polida,  segons la texidura del sobremuscle, d’or  
Ex 29,41  41 e un anyell oferràs al vespre  segons la costuma de la oferta del matí e  
Ex 29,41  la costuma de la oferta del matí e  segons ço que diem, en odor de suavesa, 42 
Ex 30,12  la suma dels fills de Yrrael,  segons lo nombre doneran cascú lo preu per 
Ex 30,32  d’home no serà untada de aquell;  segons la sua composició no’n fereu  
Ex 32,28  28 E féran los fills de Leví  segons la paraula de Moysès, e moriren en  
Ex 38,18  colzos de lonch e d’alt V colzos,  segons la masura que havían totas las  
Ex 38,21  del testimoni, qui fóran nombrats  segons lo manament de Moysès, en las  
Ex 39,8  8 E féu reonal de obra polida  segons la obra del sobremusclo, d’or e de 
Lv 5,3  tocharà la inmundícia de l’home  segons totas las sutzures que ensutzen o  
Lv 5,15  qui puscha ésser comprat II sicles  segons lo pes del santuari, 16 e de assò  
Lv 5,18  I moltó net del folch al sacerdot,  segons la manera de la stimació del  
Lv 6,6 del folch, e don aquell al sacerdot  segons la stimació de la masura del  
Lv 10,7  és sobre vosaltres. E ells faéran  segons que manà Moysès. 8 E dix nostro  
Lv 11,14 falcó e corneya 14 e mirla e voltor  segons son genus, 15 e tot corp negre e  
Lv 11,16 semblansa, 16 e sturç [*] e sperver  segons son genus, 17 e mussol e òliba, lo  
Lv 11,19  ganta 19 e’l flamench e la fotge  segons lurs genus, e putpuda e rata  
Lv 11,22  22 menjar deveu, axi com és bruc  segons son genus, e attacus e ophiomacus e 
Lv 11,22  e lagots, cascun d’aquests  segons son genus. 23 E qualquequal de las  
Lv 11,29  e talpa e furó, cascú d’aquests  segons son genus, 30 e dragó e sergantana  
Lv 13,3  la conna, plaga és de lebrozia, e  segons l’arbitre d’aquell serà depertit. 
Lv 16,16 de lurs colpes e de lurs peccats, e  segons tot açò ferà en lo tabernacle del  
Lv 18,3  sóm Senyor Déu vostro. 3 No fassau  segons la costuma de la terra de Egipte en 
Lv 18,3  de Egipte en la qual habitàs, ni  segons la costuma de la regió de Canahan,  
Lv 25,14  ell, no costrengues ton frare, mas  segons lo nombre de l’any jubileu  
Lv 25,15  any jubileu compreràs d’ell, 15 e  segons compte dels fruyts vena a tu. 16 E  
Lv 25,50  e la moneda per la qual serà venut  segons lo nombre dels anys, e sia comptat  
Lv 25,50  dels anys, e sia comptat per any  segons loguer de logater; 51 e si son  
Lv 27,8  staran devant lo sacerdot, e  segons que aquell veurà lur poder que  
Lv 27,14  aquella si és bona o mala, e  segons lo preu que per aquell serà ordonat 
Lv 27,16  [*] serà concegrat al Senyor,  segons la masura de la sament serà stimat  
Lv 27,18  tornerà lo prevera la moneda  segons los romanents dels anys qui són  
Lv 27,23  al Senyor, 23 compterà lo sacerdot  segons los anys per nombrar entrò al  
Lv 27,25 sua possació. 25 »Tota stimació sia  segons lo cicle del santuari. Sia pesat lo 
Lv 27,27  aquell qui l’oferrà lo rembrà  segons la sua stimació, e anedescha la  
Ex 8,10  10 E ell respòs: –Demà. E ell dix:  –Segons la tua paraula feré, per ço que  
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Ex 12,5  sens màcula, mascle, de I any.  Segons aquesta costuma pendreu un cabrit.  
Ex 29,34 sants són. 34 E si roman de la carn  segrada ni del pa tro al matí, cremar-ho 
Ex 29,29 mans d’ells sían untades en ella e  segrades. 30 VII dies usarà de aquella lo  
Ex 22,11  dels enamichs e negú no ho veu, 11  segrament serà entre ells que no serà en  
Ex 22,11  son proÿsme, e rebrà lo senyor lo  segrament e ell no serà costret que ho  
Ex 29,36 Cascun die denejaràs l’altar quant  segraràs la hòstia del denejament, e untar 
Ex 29,21  e a sos fills [*]. »E quant seran  segrats ells e las vestidures, 22 pendràs  
Ex 23,2  testimoni per lo peccador. 2 No  seguiràs companya a fer mal, ne en juý a  
Lv 15,6  vespre. 6 E si siurà là on ell ha  segut, ell levarà las suas vestidures, e  
Lv 15,9 vespre. 8 [*] 9 E lo siti en què ha  segut és inmunde. 10 E qualquequal seurà  
Lv 15,10  seurà sobre aquell citi que ha  segut aquell que sofer flux de sperma serà 
Lv 6,3 la li metrà en cose perduda o la li  selarà, o en totas aquestas maneras o en  
Ex 1,17  lo manament del rey de Egipte, mas  selaven los mascles. 18 E lo rey apellà- 
Ex 12,14 haureu aquest die en remembrament e  selebrar-l’heu sant a nostro Senyor en  
Ex 18,7  a son sogre, [*] e besà’l, e  seludaren-sa la un a l’altre ab  
Ex 4,6  hach mesa, tragué-la mazella en  semblansa de neu. 7 E dix: –Met-la altre 
Ex 13,22  de núvol de die, e de nit en  semblansa de foch, devant tot lo poble de  
Ex 16,14  terra, aparech manut quax [*], en  semblansa de gelada sobre la terra. 15 E  
Ex 20,4  mi. 4 »No faces ymatge en tota  semblansa qui és en lo cel dessús e qui és 
Ex 25,9  staré enmig d’ells, 9 segons tota  semblansa de tabernacle que jo t’  
Ex 34,1  [*] talla II taulas de pedre a  semblansa de las primeras, e scriuré sobre 
Ex 37,19 e [*] liris ensemps, e III anaps en  semblansa de nou en altre abre, sparullas  
Lv 11,15  e tot corp negre e tot ocell de sa  semblansa, 16 e sturç [*] e sperver segons 
Ex 4,7  tragué-la’n altre vegada, e fou  semblant a l’atre. 8 E dix-li: –Si no  
Ex 9,14  ço que sàpies que no n’hi ha negú  semblant a mi en tota la terra. 15 Ara  
Ex 15,11 en grans aygües. 11 Senyor, ¿qui és  semblant a tu en los forts? ¿Qui és  
Ex 15,11  a tu en los forts? ¿Qui és  semblant a tu, gran en santedat? Tu est  
Ex 16,31 blancha de soliandre, e lo seu tast  semblant a [*] mel. 32 E dix Moysès:  
Ex 21,31 fer en lo corn fill ni filla, haurà  semblant centènsia. 32 E si és vell  
Ex 26,3  las altres V per ajustament  semblant se ajustaran 4 ab V cordes de  
Lv 7,16  serà aportada en sacrifici,  semblantment en aquell die sia menjada, e  
Lv 8,23 d’aquella e lo polzo de la dreta e  semblantment en los peus. 24 E oferí  
Lv 18,28 qual cose vosaltres vos guardau que  semblantment no us rasa o us git si feu  
Ex 25,33  pedres ensemps e los liris, e III  semblants anaps a manera de nou, e en l’  
Lv 18,28  no us rasa o us git si feu  semblants coses, axí com he rases las  
Lv 27,16 sament serà stimat lo preu: si ferà  sembrade de XXX muigs d’ordi, la terra  
Lv 25,20 “Què menjarem en l’any VIIè, si no  sembram ni cullim nostres fruyts?”, 21 jo  
Ex 23,10  en terra de Egipte. 10 »E VI anys  sembraràs ta terra e ajustaràs tos blats,  
Lv 25,3  lo dissapte del Senyor. 3 »VI anys  sembrareu vostre camp e VI anys poderàs ta 
Lv 25,11  e any jubileu. E lo Lèn any no  sembrareu ni segareu, car de grat  
Lv 25,22  de blat que bast a III anys. 22 E  sembrareu en l’any VIIIè e menjareu del  
Lv 26,16  las vostres ànimas, e debades  sembrareu vostra sament, car per vostros  
Lv 19,19  ab altre linatge de bísties, ni no  sembreràs ton camp de diverses saments, ni 
Ex 6,17  17 Los fills de Gerson: Jobení e  Semehí per lurs perentius. 18 Los fills de 
Lv 5,11  part de I efí, ço és, I 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 encens, lo  
Lv 6,15  encens, lo qual sia posat sobre la  sèmola, e fassa perfum d’aquell en l’  
Lv 6,16  Senyor; 16 e lo romanent de la  sèmola mengen Aron e sos fills meyns de  
Ex 10,11 a nostro Senyor, car açò demanes. E  sempre fóran gitats de la cara de Farahó.  
Ex 15,26  posí en Egipte, car jo sóm Senyor  senador teu. 27 E vinguéran en Helim, a on 
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Lv 14,56  en vestiments e en cases 56 e en  senadures e en rotura de carn e de màcula  
Ex 16,19  –Negú de vosaltres no n’stoig al  sendemà. 20 E no’l creguéran gens, abans  
Ex 16,20  gens, abans na ajustaren al  sendemà, e podrí’s tot e fou ple de  
Lv 6,11 -se-n’ha d’altres, e pendrà la  sendra e traurà-la fora de las  
Ex 25,34  de nou, sperulles e rodanxes per  sengles liris. 35 La sperulle dessots II  
Ex 12,5  l’anyell. 5 E serà l’anyell  sens màcula, mascle, de I any. Segons  
Ex 21,11  III coses no fa, axirà de grat  sens haver. 12 »E qui ferirà home que’l  
Ex 29,1  vadell del bestiar, e dos moltons  sens horresa, 2 e pans alizos, e cocha  
Ex 29,2  horresa, 2 e pans alizos, e cocha  sens levat †que sia ajustada d’ous†, e  
Ex 34,7  e negú per ci no és castigat  sens colpa, qui rets las iniquitats dels  
Lv 1,10  [*] o de cabres, oferrà anyellat  sens horresa, 11 e sacrificarà al costat  
Lv 7,12  acostament de gràcia, ofiren pans  sens levat salgats d’oli, e fogassa aliza 
Lv 8,26  qui era devant nostro Senyor; pa  sens levat e I bestesa a manera de  
Lv 9,3  vadell e I anyell de I any, e sían  sens màcula en holocaust, 4 lo bou e l’  
Lv 10,12  de nostro Senyor e menjau aquell  sens levat prop de l’altar, car sant dels 
Lv 14,10  nèdeus e una ovella de I any  sens tacha e III deenes de cèmola en  
Lv 23,18  E oferreu ab los pans VII anyells  sens màcula de I any, e I vadell del  
Lv 25,18  ço que pugau habitar en la terra  sens neguna pahor, 19 e derà la terra son  
Ex 18,15  –Lo poble ve a mi qui demana  sentència de Déu, 16 e si’ls sdevé neguna 
Lv 5,15  aquellas coses que són del Senyor  sentifichades peccarà, ofira per son  
Ex 36,6 Moysès cridar que home ne fembre al  sentuari no oferís en la obre. E axí  
Lv 8,13  vestí’ls de gonellas de li e  sený a ells braguers e posà en ells mitra, 
Ex 3,12 E dix Déu: –Jo seré ab tu, e aquest  senyal hauràs que jo t’he manat: que com  
Ex 4,8  no crèuhan la paraula del primer  senyal, creuran la paraula de l’altre. 9  
Ex 7,9  9 –Quant vos dirà Farahó: “Mostrau  senyal”, diràs a Aron: “Prin ta verga e  
Ex 8,23  e al teu, car demà serà aquest  senyal”. 24 [*] e vénch mosca fort gran en 
Ex 12,13  13 E la sanch serà a vosaltres  senyal [*], e passaré-us e no haurà en  
Ex 13,9  isquem de Egipte.” 9 E serà quax  senyal en ta mà e quax remembrament en tos 
Ex 13,16 que sia mascle [*].” 16 E serà quax  senyal en ta mà e quax cose posada en  
Ex 28,33  tint e de bis mesclats enmig del  senyal, 34 axí que lo senyal sia d’or e  
Ex 28,34  enmig del senyal, 34 axí que lo  senyal sia d’or e la magrane [*]. 35 E  
Ex 31,13  que guardeu vostro dissapte, car  senyal és entre mi e vosaltres e vostres  
Ex 31,17  17 entre mi e los de Yrrael, e  senyal perdurable entre mi e ells, car en  
Ex 4,9 altre. 9 E si no crèuhan aquests II  senyals ni no ouen la tua paraula, prin de 
Ex 4,17  verga en ta mà en què deus fer los  senyals. 18 E anà-sse’n Moysès e tornà  
Ex 4,28  Senyor per què havia tramès los  senyals que havia manats. 29 E venguéran  
Ex 4,30  Senyor havia ditas a Moysès e féu  senyals devant lo poble. 31 [*] e oÿren  
Ex 7,3  lo seu cor, e montiplicaré los  senyals e mes maravellas en terra de  
Ex 10,1  servents per ço que fassa aquests  senyals meus en ell, 2 e que ho comptes en 
Ex 10,2  los egipcians i he fets los meus  senyals en ells, e sapiau que jo sóm  
Ex 11,9  –Farahó no us oyrà, si bé molts  senyals se fan en terra de Egipte. 10 E  
Ex 34,10  así que tots ho veuran, e feré  senyals que may no foren vists sobre la  
Ex 12,11 -ho-heu axí: los vostros ronyons  senyireu, e ireu calsats en vostros peus,  
Ex 21,4  la fembra e los fills seran de son  senyor, e ell axirà ab son vestir. 5 E si  
Ex 21,5  5 E si diu lo servent: “Jo am mon  senyor e ma muller e mos infants”, no n’  
Ex 21,6  n’axirà franch 6 e oferrà’ls son  senyor a Déu, e ajustar-l’ha a la  
Ex 21,8  8 e si desplau als ulls de son  senyor a qui serà liurada, lexar-la-  
Ex 21,28  e no menig negú de sa carn, mas lo  senyor del bou no haurà mal. 29 E si lo  
Ex 21,29  l’altre ensà, e han amonestat son  senyor e no l’haurà amagat e auciu hom o  
Ex 21,29  lo bou serà mort ab pedres e lo  senyor del bou tembé; 30 e si hom lo volia 
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Ex 21,32  darà XXX besants de argent al  senyor, e lo bou serà mort ab pedres. 33 E 
Ex 21,34 la cobre e hy chau bou o aze, 34 lo  senyor de la sija o sisterna retrà lo preu 
Ex 21,36  feridor ab corn e no’l guarda son  senyor, retrà bou per bou e rebrà lo cos  
Ex 22,8  doble ho retrà. 8 Si s’amaga, lo  senyor de la case ajustar-s’ha a ells e 
Ex 22,11  la cose de son proÿsme, e rebrà lo  senyor lo segrament e ell no serà costret  
Ex 22,12 tolt per ladronici, retrà lo dan al  senyor. 13 E si porta cose menjada de  
Ex 22,14  e serà enfeblit o mort que lo  senyor no hy sia, serà costret que ho  
Ex 22,15  costret que ho reta. 15 E si lo  senyor serà present, no ho restituyrà,  
Ex 32,22 respòs: –No s’enfellonescha lo meu  senyor, car tu conexs aquest poble, que és 
Lv 25,31  en l’any jubileu retornerà a son  senyor. 32 »Emperò cases de levitans que  
Lv 27,24  e en lo jubileu tornerà al primer  senyor que l’havia venut e l’havia hagut 
Ex 2,23  cridaren. E lur crit pujà a nostro  Senyor. 24 E oyí lo gemegament d’ells e  
Ex 3,2  [*] Horep. 2 E aparech-li nostro  Senyor en flama de foch enmig de una  
Ex 3,4 crema la gavarrera.» 4 E viu nostro  Senyor que ell ho anava a veura; apellà’l 
Ex 3,7  mirar ves Déu. 7 E dix nostro  Senyor: –Jo viu la aflicció del meu poble  
Ex 3,11 de Egipte. 11 E dix Moysès a nostro  Senyor: –Qui çó jo, que vaja al rey Farahó 
Ex 3,13  a Déu. 13 E dix Moysès a nostre  Senyor: –Vet que jo iré als fills de  
Ex 3,15 –Axí diràs als fills de Yrrael: “Lo  Senyor Déu de vostres pares, Déu de Abraam 
Ex 3,16  pus vells de Yrrael, e diràs: “Lo  Senyor Déu de vostres pares m’és  
Ex 3,18  de Egipte, e dir-li-has: “Lo  Senyor, Déu dels hebreus, nos apellà. Irem 
Ex 3,18  loch sol per ço que sacrifiquem al  Senyor Déu.” 19 Mas jo sé que no us lexarà 
Ex 4,2  aparegut Déu.” 2 E dix-li nostro  Senyor: –Què és axò que tens en la mà? E  
Ex 4,3 respòs: –Verga. 3 E dix-li nostro  Senyor: –Gita-la en terra. E gità-la  
Ex 4,4  que fugia Moysès. 4 E dix nostro  Senyor: –Sten ta mà e pren-la per la  
Ex 4,5  5 E dix-li: –Per ço que [*] lo  Senyor Déu de tos pares t’és aparagut,  
Ex 4,6  e Déu de Jacob. 6 E dix [*] nostro  Senyor: –Mit la tua mà en ton si. E quant  
Ex 4,10 sanch. 10 E dix Moysès: –Prec-te,  Senyor, per tant que jo no só bell parler  
Ex 4,11 embarassada lengüe. 11 E dix nostro  Senyor: –Qui féu la bocha de l’hom, ni  
Ex 4,13  13 E dix Moysès: –Prec-te,  Senyor, que’m dons companya. 14 E fou  
Ex 4,14 dons companya. 14 E fou irat nostro  Senyor Déu quantre Moysès e dix: –Aron,  
Ex 4,19  –Vés en pau”. 19 E dix nostro  Senyor a Moysès [*]: –Vés, torna en  
Ex 4,21  Déu en la mà. 21 E dix-li nostro  Senyor: –Vé e ratorna en Egipte, e totas  
Ex 4,24  carrera [*], acorrech-li nostro  Senyor e volia’l auciure. 25 E pres  
Ex 4,27 per la sircuncizió. 27 E dix nostro  Senyor a Aron: –Vé a carrera a Moysès, al  
Ex 4,28 a Aron totas las paraulas de nostro  Senyor per què havia tramès los senyals  
Ex 4,30  Aron totas las paraulas que nostro  Senyor havia ditas a Moysès e féu senyals  
Ex 4,31 lo poble. 31 [*] e oÿren que nostro  Senyor havia visitats los fills d’Irrael  
Ex 5,1 Farahó e diguéran-li: –Açò diu lo  Senyor Déu de Yrrael: “Lexa mon poble que  
Ex 5,2 al desert.” 2 E ell respòs: –Qui és  Senyor, que oja ta veu, que lex Yrrael? No 
Ex 5,2  que lex Yrrael? No conech nostro  Senyor, ni no lexaré Yrrael. 3 E diguéran: 
Ex 5,3  de III dies [*] e sacrifiquem al  Senyor Déu nostro per ço que no’ns  
Ex 5,17  dieu: “Anem a sacrificar a nostro  Senyor.” 18 Anau, donchs, e obrau, que no  
Ex 5,21  21 e digueren-los: –Vinga nostro  Senyor e jutge vós, ço que vosaltres haveu 
Ex 5,22  ociés. 22 E tornà Moysès a nostro  Senyor e dix: –Senyor, per què has  
Ex 5,22 tornà Moysès a nostro Senyor e dix:  –Senyor, per què has turmentat aquest  
Ex 5,23 ha turmentat lo teu poble? Per què,  Senyor, no’l desliurist? 6,Tit Capítol  
Ex 6,1  6,Tit Capítol VII 1 E dix nostro  Senyor a Moysès: –Ara veuràs què faré a  
Ex 6,2  de lur terra. 2 E parlà nostro  Senyor a Moysès e dix-li: –Jo sóm lo  
Ex 6,2  a Moysès e dix-li: –Jo sóm lo  Senyor 3 que apareguí a Abraam e a Ysach e 
Ex 6,6 digues als fills de Yrrael: “Jo sóm  Senyor qui us desliuraré de servitut e us  
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Ex 6,7 que jo sóm vostro Déu, e que jo sóm  Senyor qui us he trets dels càrcers dels  
Ex 6,8  la-us-he a posseyr, car jo sóm  Senyor.” 9 E comptà Moysès tot açò als  
Ex 6,10  obra fort dura. 10 E parlà nostro  Senyor a Moysès e dix: 11 –Entra en Egipte 
Ex 6,12  12 E respòs Moysès devant nostro  Senyor: –Los fills d’Irrael no m’oen.  
Ex 6,13  Capítol VIII 13 E parlà nostro  Senyor a Moysès e Aron [*] a manà [*] a  
Ex 6,26 és Aron e Moysès, a qui manà nostro  Senyor que tregués los fills de Yrrael de  
Ex 6,30  30 E dix Moysès devant nostro  Senyor: –No sé parlar [*]. 7,Tit Capítol  
Ex 7,1  7,Tit Capítol VIIIIº 1 Dix nostro  Senyor a Moysès: –Jo t’he stablit déu de  
Ex 7,6  E féu Moysès e Aron axí com nostro  Senyor los havia manat. 7 E era Moysès de  
Ex 7,8  parlaren a Farahó. 8 E dix nostro  Senyor a Moysès e Aron: 9 –Quant vos dirà  
Ex 7,10  a Farahó, e féran axí com nostro  Senyor los havia manat, e gità Aron la  
Ex 7,13 ·ls oyí, axí com havia manat nostro  Senyor 14 a Moysès, e agreujat s’és lo  
Ex 7,15  poble. 15 –Vés a ell –dix nostro  Senyor– al matí, e ell axirà a las aygües, 
Ex 7,16  tornà drach, 16 e diràs-li: “Lo  Senyor dels hebreus m’ha tremès a tu e  
Ex 7,17  ara. Capítol X 17 »Açò diu nostro  Senyor: “En açò sabreu que Senyor sóm. Jo  
Ex 7,17  nostro Senyor: “En açò sabreu que  Senyor sóm. Jo fariré ab la mia mà l’  
Ex 7,19  aygüe dels flums.” 19 E dix nostro  Senyor a Moysès: –Digues Aron: “Prin ta  
Ex 7,20  féran Moysès e Aron axí com nostro  Senyor los havia manat, e levà sa verga e  
Ex 7,22  Farahó e no l’oyí, axí com nostro  Senyor los havia manat. 23 E girà’s e  
Ex 7,25  VII dies despuxes que nostro  Senyor Déu hagué farits los flums de  
Ex 8,1  8,Tit Capítol XI 1 E dix nostro  Senyor a Moysès: –Entra a Farahó e diràs- 
Ex 8,1  e diràs-li: “Açò diu nostro  Senyor: Lexa lo meu poble que’m  
Ex 8,5  poble [*] 4 [*].” 5 E dix nostro  Senyor a Moysès: –[*] Stin ta verga ab la  
Ex 8,8  Aron e dix-los: –Pregau a nostro  Senyor que tolga las granotas de mi e de  
Ex 8,8  lo poble que sacrifich a nostro  Senyor. 9 E dix Moysès [*]: –Stablex-ma  
Ex 8,12  de Farahó, e cridà Moysès a nostro  Senyor per la promesa de las granotas que  
Ex 8,13  feta a Farahó. 13 E féu nostro  Senyor segons la paraula de Moysès, e  
Ex 8,15  cor e no’ls oyí, axí com nostro  Senyor havia manat. 16 E dix nostro Senyor 
Ex 8,16 Senyor havia manat. 16 E dix nostro  Senyor a Moysès: –Parla a Aron e digues- 
Ex 8,19 Farahó e no’ls oyí, axí com nostro  Senyor havia manat. 20 E dix nostro Senyor 
Ex 8,20 Senyor havia manat. 20 E dix nostro  Senyor a Moysès: –Leva’t matí e stà  
Ex 8,20  e diràs-li: “Açò diu nostro  Senyor: Lexe’m mon poble que sacrifich,  
Ex 8,22  e sabran sertament que jo sóm  Senyor enmig de la terra; 23 e posaré  
Ex 8,27 de III dies irem, e sacrificarem al  Senyor Déu nostro, axí com nos manà, al  
Ex 8,28 vosaltres per ço que sacrifiqueu al  Senyor Déu vostro [*]; mas que no aneu  
Ex 8,29 pertit de tu, pregaré per tu nostro  Senyor, e las moscas partir-s’han de tu 
Ex 8,29  no lexs lo poble sacrificar nostro  Senyor. 30 E pertí’s Moysès de Farahó e  
Ex 8,30 ’s Moysès de Farahó e pregà nostro  Senyor. 31 E ell féu segons la sua  
Ex 9,1  lo poble. 9,Tit  1 E dix nostro  Senyor a Moysès: –Entra a Farahó e parla- 
Ex 9,1  a Farahó e parla-li: “Açò diu lo  Senyor Déu dels hebreus: Lexa lo poble meu 
Ex 9,4  fort gran, 4 e ferà nostro  Senyor maravella entre las possacions [*]  
Ex 9,5  5 E digas que demà farà nostro  Senyor aquesta maravella. 6 [*] e en l’  
Ex 9,8  e no lexà lo poble. 8 E dix nostro  Senyor a Moysès e Aron: –Preneu las mans  
Ex 9,12  de Egipte. 12 E endureý nostro  Senyor lo cor de Farahó e no’ls oý [*].  
Ex 9,13  e no’ls oý [*]. 13 E parlà nostro  Senyor a Moysès e dix-li: –Leva’t  
Ex 9,13  Farahó, e diràs-li: “Açò diu lo  Senyor dels hebreus: Lexa mon poble que  
Ex 9,21 qui menyspresà la paraula de nostro  Senyor Déu lexà tots los seus servents als 
Ex 9,22  Capítol XIII 22 E dix nostro  Senyor a Moysès: –Stin la tua mà al cel  
Ex 9,23  stès Moysès la mà al cel, e nostro  Senyor Déu donà trons e lamps e pedre en  
Ex 9,23  de Egipte, e féu ploura nostro  Senyor pedre sobre terra de Egipte, 24 e  
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Ex 9,27  e dix: –Peccat he encara. Nostro  Senyor és just, e jo e mon poble  
Ex 9,28 poble peccadors. 28 Pregau a nostro  Senyor que céssan los lamps e los trons e  
Ex 9,29  ciutat, stendré mas mans a nostro  Senyor e cessaran los trons e la pedra per 
Ex 9,33  la ciutat e stès las mans a nostro  Senyor, e cessaren los trons e la pedra,  
Ex 10,1 10,Tit Capítol XIIII 1 E dix nostro  Senyor a Moysès: –Entra a Farahó, car jo  
Ex 10,2  en ells, e sapiau que jo sóm  Senyor. 3 E intraren Moysès e Aron a  
Ex 10,3  a Farahó e diguéran: –Açò diu lo  Senyor, Déu dels hebreus: ¿Entrò a quant  
Ex 10,7  Lexa los hòmens que sacrifiquen al  Senyor Déu lur. ¿No veus que parex Egipte? 
Ex 10,8  –Anau-vos-na e sacrificau al  Senyor Déu vostro. ¿Qui són aquells qui hy 
Ex 10,9  bestiar irem, car és festa del  Senyor Déu nostre. 10 E respòs Farahó: –No 
Ex 10,11  los hòmens e sacrifichau a nostro  Senyor, car açò demanes. E sempre fóran  
Ex 10,12  la cara de Farahó. 12 E dix nostro  Senyor a Moysès: –Sten ta mà sobre la  
Ex 10,13  sobre la terra de Egipte, e nostro  Senyor manà un vent cremant tot aquell die 
Ex 10,16  e Aron e dix-los: –Peccat he al  Senyor Déu vostro e’n vosaltres, 17 mas  
Ex 10,17  -ma aquesta vegada e pregau al  Senyor Déu vostro que tolga de mi aquesta  
Ex 10,18  de devant Farahó, e adorà nostre  Senyor. 19 E lo Senyor Déu aportà un vent  
Ex 10,19  e adorà nostre Senyor. 19 E lo  Senyor Déu aportà un vent fort gran qui  
Ex 10,20  de Egipte. 20 E endureý nostro  Senyor lo cor de Farahó, e no lexà los  
Ex 10,21  fills de Yrrael. 21 E dix nostro  Senyor a Moysès: –Estén la tua mà al cel,  
Ex 10,24 e dix: –Anau e sacrifichau a nostro  Senyor, e vostres ovellas e vostres  
Ex 10,25  doneràs a nós que oferiam al  Senyor Déu nostro? 26 Tot lo bestiar irà  
Ex 10,27  loch vingam. 27 E endureý nostro  Senyor lo cor de Farahó, e no’ls volch  
Ex 11,1  11,Tit Capítol XV 1 E dix nostro  Senyor a Moysès: –Encara tocaré Farahó e  
Ex 11,3  de argent e d’or, 3 e darà nostro  Senyor gràcia al poble devant los  
Ex 11,9  Farahó molt irat. E dix nostro  Senyor a Moysès: –Farahó no us oyrà, si bé 
Ex 12,1  12,Tit Capítol XVI 1 E nostro  Senyor dix a Moysès e Aron en terra de  
Ex 12,11  que vol dir “Passament de nostro  Senyor”. 12 »E passaré sobre la terra de  
Ex 12,12  en tots déus de Egipte, que jo sóm  Senyor. 13 E la sanch serà a vosaltres  
Ex 12,14  e selebrar-l’heu sant a nostro  Senyor en vostres generacions per  
Ex 12,23  tro al matí, 23 car passarà nostro  Senyor e ferirà los egipcians; e com veurà 
Ex 12,25  intrareu en la terra que nostro  Senyor vos donarà, axí com ha promès,  
Ex 12,27  és del passament de nostro  Senyor, quant passà per las cases [*] de  
Ex 12,28  [*] axí com havia manat nostro  Senyor a Moysès e Aron. 29 E a la mija nit 
Ex 12,29  en terra de Egipte ferí nostro  Senyor, del primer fill de Farahó qui seya 
Ex 12,32 bestiar, e anau sacrificar a nostro  Senyor, axí com dèyau de primer, e anau- 
Ex 12,35  los fills d’Irrael axí com nostro  Senyor Déu los havia manat per Moysès e  
Ex 12,36  vestidures, 36 e donà’ls nostro  Senyor gràcia devant los egipcians que los 
Ex 12,41  die isqué tota la host de nostro  Senyor de Egipte. 42 E aquesta nit dèvan  
Ex 12,43  lurs generacions. 43 E dix nostro  Senyor a Moysès e Aron: –Aquesta és la  
Ex 12,48  passar e fer la Pascha de nostro  Senyor, primerament serà circuncís lo  
Ex 12,50  los fills d’Irrael axí com nostro  Senyor havia manat a Moysès e Aron, 51 e  
Ex 12,51  Aron, 51 e en un die tregué nostro  Senyor los fills de Yrrael de la terra de  
Ex 13,1  13,Tit Capítol XVII 1 E parlà lo  Senyor a Moysès e dix: 2 –Santifique’m  
Ex 13,3  la casa de servitut, en què nostro  Senyor vos tragué de aquest loch en mà  
Ex 13,8 e diràs: “Açò és què’ns féu nostro  Senyor quant isquem de Egipte.” 9 E serà  
Ex 13,9  en tos ulls, axí com lig de nostro  Senyor tostemps en ta bocha, car en mà  
Ex 13,11  de dies en dies. 11 »E com nostro  Senyor te haurà mès en la terra del  
Ex 13,12 12 depertiràs la volataria a nostro  Senyor i ço que serà primer en tas  
Ex 13,12  hauràs mascle, sagreràs a nostro  Senyor. 13 Lo primer fill de l’aze  
Ex 13,14 -li: “En mà fort nos tragué nostro  Senyor de Egipte, de la casa de servitut.  
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Ex 13,15  e no’ns volia lexar, ocís nostro  Senyor son fill primer en terra de Egipte, 
Ex 13,15  e per ço sacrifich a nostro  Senyor tot ço que obre volva que sia  
Ex 13,16  entre tos ulls, per ço car nostro  Senyor nos ha trets de Egipte en mà fort.  
Ex 13,21  parts de la solea. 21 E nostro  Senyor anave’ls devant a mostrar la via,  
Ex 14,1  Capítol XVIII 1 E parlà nostro  Senyor a Moysès e dix: 2 –Parla als fills  
Ex 14,4  e sabran los egipcians que jo sóm  Senyor. E féran-ho axí. 5 E féu hom a  
Ex 14,8 de tota la host. 8 E endureý nostro  Senyor lo cor de Farahó, rey de Egipte, e  
Ex 14,10  -se fort e cridaren a nostro  Senyor 11 e diguéran a Moysès: –¿Per  
Ex 14,13  e vejau las grans coses de nostro  Senyor que ferà vuy, car los de Egipte qui 
Ex 14,14  veureu negun temps, 14 car nostro  Senyor sa combatrà per vosaltres, e  
Ex 14,15  Capítol XVIIIIº 15 Dix nostro  Senyor a Moysès: –Què és açò? Per què  
Ex 14,18  e sabran los de Egipte que jo sóm  Senyor [*] 19 [*] qui anava devant las  
Ex 14,21  sobre la mar, depertí-la nostro  Senyor e féu gran vent cremant tota la  
Ex 14,24  E era ja vengut lo matí, e nostro  Senyor guardà sobre las albergades dels de 
Ex 14,25  –Fugiam a Yrrael, car nostro  Senyor se combat per ell quantre nós. 26 E 
Ex 14,26  ell quantre nós. 26 E dix nostro  Senyor a Moysès: –Sten la tua mà sobre la  
Ex 14,27  las aygües los prenguéran e nostro  Senyor enclòs-los enmig de las aygües.  
Ex 14,30  sinestra. 30 E desliurà’ls nostro  Senyor de la mà dels egipcians aquell die, 
Ex 14,31 temé lo poble a Déu e cregué nostro  Senyor Déu, e a Moysès lo seu servidor.  
Ex 15,1  d’Irrael aquest cant a nostro  Senyor: [*] gloriosament és gran fet; lo  
Ex 15,2  fortalesa e la mia laor és nostro  Senyor, e és fet a mi en salut. Aquest és  
Ex 15,3  e jo axelsar-l’he. 3 E nostro  Senyor és axí com a baró bataller, e lo  
Ex 15,6  com a pedre. 6 La tua mà dreta,  Senyor, me fassa gran en fortalesa; la  
Ex 15,6 fassa gran en fortalesa; la tua mà,  Senyor, farex lo enamich, 7 e en la  
Ex 15,11  com a plom e en grans aygües. 11  Senyor, ¿qui és semblant a tu en los  
Ex 15,16  pedra, tro que aquest teu poble,  Senyor, ffassa Pascha [*]. 17 Tu los  
Ex 15,17  en què has obrat, lo teu santuari,  Senyor, que fermaren las tues mans. 18  
Ex 15,18  fermaren las tues mans. 18 Nostro  Senyor regnerà per tostemps [*], 19 car lo 
Ex 15,21  cantaren e dèyan: Cantem a nostro  Senyor, car gloriosament és fet gran; lo  
Ex 15,25  beurem? 25 E ell cridà a nostro  Senyor, e nostro Senyor amostrà-li un  
Ex 15,25 ell cridà a nostro Senyor, e nostro  Senyor amostrà-li un fust; e quant l’  
Ex 15,26  asajà 26 e dix: –Si ous la veu del  Senyor, Déu teu, e fas devant ell ço qui  
Ex 15,26  que posí en Egipte, car jo sóm  Senyor senador teu. 27 E vinguéran en  
Ex 16,3  ésser morts per la mà de nostro  Senyor en la terra de Egipte, quant sèyam  
Ex 16,4  la moltitut ab fam? 4 E dix nostro  Senyor a Moysès: –Jo us plouré pa del cel. 
Ex 16,6  –Al vespre sabreu que nostro  Senyor vos ha tremès de terra de Egipte, 7 
Ex 16,7  al matí veureu la glòria de nostro  Senyor. Quant nós, havem oÿt lo  
Ex 16,7  oÿt lo murmurament quantre nostro  Senyor, e nós, ¿qui som, que haveu  
Ex 16,8  nós? 8 E dix Moysès: –Nostro  Senyor vos darà al vespre carn a menjar, e 
Ex 16,9  “Acostau-vos devant nostro  Senyor, car oÿt ha vostre murmurament.” 10 
Ex 16,10  al desert, e la glòria de nostro  Senyor aparech en una nuu. 11 E parlà  
Ex 16,11  en una nuu. 11 E parlà nostro  Senyor a Moysès e dix: 12 –Oÿdas he las  
Ex 16,12 vos sadollareu de pa, car jo sóm lo  Senyor Déu vostre.” 13 E fou fet vespre, e 
Ex 16,15  és lo pa que us envia nostro  Senyor a menjar. 16 Aquesta és la paraula  
Ex 16,16  és la paraula que manà nostro  Senyor: Culla d’aquell cascú aytant com  
Ex 16,23  23 e ell los dix: –Açò que nostro  Senyor mana: Lo repòs del dissapte serà  
Ex 16,23  dissapte serà santifichat a nostro  Senyor. Tot ço que haveu a fer demà feu- 
Ex 16,25  aquell, car dissapte és de nostro  Senyor. No’n trobarà hom vuy al camp. 26  
Ex 16,26  lo VII és dissapte de nostro  Senyor, e per ço no n’hi trobarà hom. 27  
Ex 16,28  e no’n trobaren. 28 E dix nostro  Senyor a Moysès: –¿Entrò a quant no volen  
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Ex 16,29  Moysès al poble: –Vejau que nostro  Senyor vos ha donat [*] al VIèn die dobles 
Ex 16,32  és la paraula que manà nostro  Senyor: “Umpliu una masura de aquella, e  
Ex 16,34  vostres 34 axí com manà nostro  Senyor a Moysès. E posà-la Aron al  
Ex 17,1  segons la paraula de nostro  Senyor, [*] albergaren en Repadín, on no  
Ex 17,2  ab mi? Per què temptau a nostro  Senyor? 3 E hagué alí lo poble set per  
Ex 17,4  de set? 4 E cridà Moysès a nostro  Senyor e dix: –Què faré en aquest poble  
Ex 17,5 en aquest poble [*]? 5 E dix nostro  Senyor a Moysès: –Vé devant lo poble e  
Ex 17,7 Irrael, per ço car temptaren nostro  Senyor e diguéran: «¿És nostro Senyor ab  
Ex 17,7  Senyor e diguéran: «¿És nostro  Senyor ab nós o no?» 8 E vench Amalech e  
Ex 17,14 seu poble ab spasa. 14 E dix nostro  Senyor a Moysès: –Scriu açò en lo Libre de 
Ex 17,15 15 E edifichà Moysès altar a nostro  Senyor, e apellà son nom «Mon axelsant», e 
Ex 17,16  e dix: 16 –Car la mà de nostro  Senyor e la batalla de Déu serà quantre  
Ex 18,1 Moysès, tot ço que havia fet nostro  Senyor a Moysès e a Yrrael son poble, per  
Ex 18,1 Yrrael son poble, per ço car nostro  Senyor havia tret Yrrael de Egipte, 2 pres 
Ex 18,8  en la carrera, e que nostro  Senyor los havia desliurats e alegrats. 9  
Ex 18,10  10 e dix: –Beneÿt sia nostro  Senyor qui us desliurà de la mà de Farahó  
Ex 18,12  de Moysès, holocausts a nostro  Senyor. E aparellaren Aron e tots los  
Ex 19,3  3 E Moysès pujà a Déu, e nostro  Senyor apellà’l al munt e dix-li: –Açò  
Ex 19,7 las paraules que havia manat nostro  Senyor, 8 e respòs tot lo poble: –Ço que  
Ex 19,8 respòs tot lo poble: –Ço que nostro  Senyor ha manat farem. E quant hach  
Ex 19,8  E quant hach comptat a nostro  Senyor Moysès las paraulas del poble, 9  
Ex 19,9  del poble, 9 dix-li nostro  Senyor: –Jo vendré a tu en scurina de nuu  
Ex 19,9  las paraulas del poble a nostro  Senyor, 10 e ell dix-li: –Vé al poble e  
Ex 19,11  car al terç die avellarà nostro  Senyor devant tot lo poble sobre lo munt  
Ex 19,18  18 E fumava per ço com nostro  Senyor hi era davallat ab foch, e pujava  
Ex 19,19 en major. E Moysès parlava e nostro  Senyor li responia. 20 E devallà nostro  
Ex 19,20  li responia. 20 E devallà nostro  Senyor sobre lo munt [*] e apellà Moysès  
Ex 19,21  passar los térmans per a veura lo  Senyor, e que no parèscan molts d’ells;  
Ex 19,22  sacerdots qui s’acosten a nostro  Senyor sían santificats per ço que no’ls  
Ex 19,23 ’ls fira. 23 E dix Moysès a nostro  Senyor: –No porà pujar lo poble al munt de 
Ex 19,24  ’ls.” 24 E dix-li nostro  Senyor: –Vé e devalla, e pujar-hi-has  
Ex 19,24  los térmans ni pugen a nostro  Senyor, per ço que per ventura no’ls  
Ex 20,1 20,Tit Capítol XXV 1 E parlà nostro  Senyor totas aquestas coses o paraulas: 2  
Ex 20,7  nom del teu Déu en va, car nostro  Senyor no haurà en aquell mercè qui pendrà 
Ex 20,7  aquell mercè qui pendrà lo nom del  Senyor Déu seu en va. 8 »Remembre’t que  
Ex 20,10  10 lo VIIèn die és dissapte del  Senyor Déu teu; no feràs neguna obre tu ni 
Ex 20,11  11 car en VI dies féu nostro  Senyor lo cel e la terra e la mar e ço qui 
Ex 20,11 lo setèn die, e per ço beneý nostro  Senyor lo die del dissapte e santificà’l. 
Ex 20,12  molt sobre la terra que nostro  Senyor ta derà. 13 »No auciuràs. 14 »No  
Ex 20,19 e oyr-t’hem. No’ns parla nostro  Senyor per ço que per ventura no muyram.  
Ex 20,21  ’s en la calija on era nostro  Senyor. 22 E dix nostro Senyor a Moysès:  
Ex 20,22  era nostro Senyor. 22 E dix nostro  Senyor a Moysès: –Açò diràs als fills de  
Ex 21,4 muller axirà ensemps. 4 E si nostro  Senyor li donà muller e li parirà fills e  
Ex 22,20  los déus stranys, sinó sol nostro  Senyor, morrà. 21 »L’estrany no’l fareu  
Ex 23,17  l’any aperrà tot mascle devant lo  Senyor Déu. 18 »No sacrificaràs de sobre  
Ex 23,19 de la tua casa porteràs en casa del  Senyor Déu teu. »E no couràs cabrit ab let 
Ex 23,25 las ymatges. 25 E servireu a nostro  Senyor Déu, que jo benehescha a tas  
Ex 24,3 -los totas las paraulas de nostro  Senyor Déu e tots los ajustaments, e tot  
Ex 24,5 dels trips e ells oferiren a nostro  Senyor Déu e ociéran hòstias passífiques,  
Ex 24,7 diguéran: –Tot açò ferem que nostro  Senyor ha parlat, e serem obedients a ell. 
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Ex 24,12  e beguéran. 12 E dix nostro  Senyor a Moysès: –Puja a mi al munt e sta  
Ex 24,16  una nuu, 16 e stech la glòria del  Senyor sobre Sinaý, e cobrí’l la nuu VI  
Ex 24,17  la ballesa de la glòria de nostro  Senyor casi foch cremant sobre lo munt  
Ex 25,1 25,Tit Capítol XXX 1 E parlà nostro  Senyor a Moysès e dix: 2 –Parla als fills  
Ex 26,34  34 »E posats los sants de nostro  Senyor sobre l’archa del testimoni en  
Ex 27,21 ella crem tro al matí devant nostro  Senyor. E serà perdurable la honor per las 
Ex 28,12  Aron los lus noms devant nostro  Senyor sobre la un e l’altre costat per  
Ex 28,29 al santuari, mamorial devant nostro  Senyor per tostemps. 30 E poseràs al  
Ex 28,30 de Aron quant intrerà devant nostro  Senyor, e porterà lo judici dels fills de  
Ex 28,30 de Yrrael en son pits devant nostro  Senyor per tots temps. 31 »E feràs gonella 
Ex 28,35  e axirà del santuari devant nostro  Senyor e no muyra. 36 »E feràs una launa  
Ex 28,36 bell, en què entretellaràs: “Nostro  Senyor sant”, 37 e’l ligaràs ab sàvana de 
Ex 28,38  front per ço que plàcia a nostro  Senyor. 39 »E strenyaràs la gonella de  
Ex 29,11 E sacrificar-l’has devant nostro  Senyor, prop la porta del tabernacle del  
Ex 29,18  l’altar, e oferta és de nostro  Senyor e odor molt suau e sacrifici de  
Ex 29,23  alizos qui és posat devant nostro  Senyor, 24 e posar-ho-has tot sobre  
Ex 29,24  has, e levaràs-los devant nostro  Senyor. 25 E pendràs totas coses de las  
Ex 29,25  de odor fort suau a nostro  Senyor, car oferta és d’ell. 26 E pendràs 
Ex 29,26  -l’has alsat devant nostro  Senyor, e serà ta part. 27 E santificaràs  
Ex 29,28  de pau que oféran a nostro  Senyor. 29 »E de la vestidura santa que  
Ex 29,42  de suavesa, 42 sacrifici a nostro  Senyor, perdurable oferta en vostres  
Ex 29,42  del testimoni, devant nostro  Senyor, on stabliré quant parlaré. 43 E  
Ex 29,46  lur Déu, 46 e sebran que jo sóm lo  Senyor Déu d’ells qui’ls treguí de terra 
Ex 29,46  stigués entre ells, car jo sóm lo  Senyor Déu d’ells. 30,Tit Capítol XXXV 1  
Ex 30,8  ensens tostemps devant nostro  Senyor en vostres generacions. 9 No  
Ex 30,10  Sant de sants serà a nostro  Senyor. 11 E parlà nostro Senyor a Moysès  
Ex 30,11  a nostro Senyor. 11 E parlà nostro  Senyor a Moysès e dix: 12 –Quant hauràs  
Ex 30,12  lo preu per lurs ànimas a nostro  Senyor Déu, e no haurà plaga en ells com  
Ex 30,13  del sicle serà oferta a nostro  Senyor. 14 Qui és degut al nombre de XX  
Ex 30,16  remembrament d’ells devant nostro  Senyor e hage mercè a las ànimas d’ells.  
Ex 30,17  Capítol XXXVI 17 E parlà nostro  Senyor a Moysès e dix: 18 –Feràs un bací  
Ex 30,20  ofiren en aquell timiama a nostro  Senyor 21 e que no muyren. Ley perdurable  
Ex 30,22  per successions. 22 E parlà nostro  Senyor a Moysès 23 e dix: –Pren odors de  
Ex 30,34  de son poble.” 34 E dix nostro  Senyor a Moysès: –Prin bonas odors de  
Ex 30,37  vostros usos, car sant és a nostro  Senyor; 38 car aquell qui’n ferà tal, per 
Ex 31,1  Capítol XXXVII 1 E parlà nostro  Senyor a Moysès e dix: 2 –Jo he apellat  
Ex 31,12  ço que a tu maní. 12 E dix nostro  Senyor a Moysès: 13 –Parla als fills d’  
Ex 31,13  per ço que sapiau que jo sóm  Senyor qui us santifich. 14 E guardau lo  
Ex 31,15  és dissapte, sant repòs a nostro  Senyor; aquell qui en ell farà obre morrà. 
Ex 31,18 cessà de la obre.” 18 E donà nostro  Senyor a Moysès, quant hagué complidas  
Ex 32,5  e dix: –Gran és la festa de nostro  Senyor. 6 E ells levaren-sa al matí e  
Ex 32,7  devant lo vadell. 7 E parlà nostro  Senyor a Moysès e dix: –Vé e devalla, que  
Ex 32,9 de terra de Egipte!” 9 E dix nostro  Senyor altre vegada a Moysès: –Jo veig que 
Ex 32,11  en gran gent. 11 E Moysès orava lo  Senyor Déu e deya: –Senyor, per què yrexs  
Ex 32,11  Moysès orava lo Senyor Déu e deya:  –Senyor, per què yrexs la tua fortsa  
Ex 32,12  e en fort mà? 12 Prech-te,  Senyor, no sia, per ço que no diguen los  
Ex 32,14  tostemps.” 14 E fou apagat nostro  Senyor que no fes tot lo mal que havia  
Ex 32,26  e dix: –Si negú és de nostro  Senyor, acost-se a mi. E ajustaren-sa  
Ex 32,27  27 E dix-los: –Açò diu nostro  Senyor Déu de Yrrael: “Pos lo baró lo  
Ex 32,29  concegrades vostres mans a nostro  Senyor, cascú en son fill e en son frare,  
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Ex 32,30  fet gran peccat. Pujaré a nostro  Senyor e pregaré que us perdó. 31 E tornà  
Ex 32,31  que us perdó. 31 E tornà a nostro  Senyor e dix: –Prech-te, Senyor, per  
Ex 32,31 a nostro Senyor e dix: –Prech-te,  Senyor, per aquest poble que ha peccat e  
Ex 32,32  32 E si no hu fas, rau-me,  Senyor, del teu libre en què m’has scrit. 
Ex 32,33  has scrit. 33 E respòs-li nostro  Senyor: –Aquell qui en mi ha peccat, jo’l 
Ex 32,35  de la venjansa. 35 E ferí nostro  Senyor Déu lo poble per lo peccat del  
Ex 33,1  Capítol XXXVIIIIº 1 Parlà nostro  Senyor a Moysès e dix: –Puja de aquest  
Ex 33,5  vestir que solia. 5 E dix nostro  Senyor a Moysès: –Parla als fills de  
Ex 33,11 de lurs tendas. 11 E parlava nostro  Senyor cara per cara a Moysès, axí com hom 
Ex 33,12  la tenda. 12 E dix Moysès a nostro  Senyor: –Tu’m manes que jo men aquest  
Ex 33,14  e aquesta gent. 14 E dix nostro  Senyor: –La mia cara devant tu és, e daré  
Ex 33,17 pobles de la terra? 17 E dix nostro  Senyor a Moysès: –Aquesta paraula que tu  
Ex 33,19  bé, e seré apellat en nom “Nostro  Senyor” devant tu, e hauré mercè a qui’m  
Ex 34,4  al munt de Sinaý, axí com nostro  Senyor li havia manat, e portà las II  
Ex 34,5  las II taulas. 5 E quant nostro  Senyor fou devallat ab la nuu, stech  
Ex 34,5  Moysès [*] e apellà l[o] nostro  Senyor, 6 e com passàs devant ell, ell  
Ex 34,6  devant ell, ell dix: –Senyorador,  Senyor Déu misericordiós, piadós, sofirent 
Ex 34,9  –Si he trobada gràcia devant tu,  Senyor, prech-te que vages ab nós, car  
Ex 34,10 ·ns possaeschas. 10 E respòs nostro  Senyor: –Jo faré covinensa así que tots ho 
Ex 34,10  enmig de qui tu est la obra del  Senyor temorosa que jo faré. 11 »E guarda  
Ex 34,14  vullas adorar déus stranys. Nostro  Senyor e lo seu nom és gelós, Déu és  
Ex 34,23 any aperrà tot mascle teu devant lo  Senyor Déu d’Irrael totpoderós, 24 car  
Ex 34,24  e mentre que tu pugeràs devant lo  Senyor Déu teu [*]. 25 »[*] sacrificaràs  
Ex 34,26  de la terra oferràs a la casa de  Senyor Déu teu. »No couràs cabrit ab let  
Ex 34,27  ab let de sa mare. 27 E dix nostro  Senyor a Moysès: –Scriu aquestas paraulas  
Ex 34,28  28 E stigué allí Moysès ab nostro  Senyor XXXX dies e XXXX nits, que pa no  
Ex 34,32 ’ls tot ço que havia oÿt de nostro  Senyor al munt de Sinaý. 33 E quant foren  
Ex 34,34  cara. 34 E quant intrava a nostro  Senyor Déu e parlava ab ell, levave’s lo  
Ex 35,2 vós [*], dissapte e repòs de nostro  Senyor; qui ferà obre en aquell die serà  
Ex 35,4  és la paraula que manà nostro  Senyor: 5 “†Pertir† las promíssias a  
Ex 35,5 5 “†Pertir† las promíssias a nostro  Senyor. Tot home las ofira a nostro Senyor 
Ex 35,5 Senyor. Tot home las ofira a nostro  Senyor de volentat e de bon cor: or e  
Ex 35,21  fort humilment promíssias a nostro  Senyor a fer la obra de la tenda del  
Ex 35,22  d’or fou partit en dons de nostro  Senyor. 23 Si negú havia jacint ni porpre  
Ex 35,24 or e matall e aram oferían a nostro  Senyor, e fust de setim a veriables usos.  
Ex 35,29  de Yrrael sacrificaren a nostro  Senyor de volentat. 30 E dix Moysès als  
Ex 35,30 Moysès als fills de Yrrael: –Nostro  Senyor ha apellat del nom de Bersabè [*]  
Ex 36,1  ús del santuari e que manà nostro  Senyor. 2 E quant hach parlat Moysès a  
Ex 38,22  complit per Moysès, axí com nostro  Senyor ho manà, 23 ab son companyó Haliap, 
Ex 39,1  los sants, axí com manà nostro  Senyor a Moysès. 2 E féu sobremuscle d’or 
Ex 39,5  colors, axí com havia manat nostro  Senyor a Moysès. 6 E féu II pedres  
Ex 39,29  preciozas: «Lo sant de nostro  Senyor»; 30 strenyéran ab la mitre ab  
Ex 39,42  Yrrael axí com havia manat nostro  Senyor Déu. 43 E quant Moysès viu que tota 
Ex 40,1  Capítol XXXXVI 1 E parlà nostro  Senyor a Moysès e dix: 2 –En lo primer  
Ex 40,14  tot ço que havia manat nostro  Senyor. 15 Al primer mes, al segon any, al 
Ex 40,17 hy dessús cobriment, axí com nostro  Senyor havia manat. 18 E posà lo testimoni 
Ex 40,21 sos pans axí com havia manat nostro  Senyor a Moysès. 22 E posà lo canalobre al 
Ex 40,27  e sacrificis, axí com nostro  Senyor Déu havia manat a Moysès. 28 E lo  
Ex 40,30  altar, axí com havia manat nostro  Senyor Déu a Moysès. 31 E †ragué† Moysès  
Ex 40,31  fou a punt, axí com nostro  Senyor havia manat a Moysès, 32 cobrí una  
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Ex 40,32  testimoni, e la glòria de nostro  Senyor Déu complí lo tabernacle. 33 E no  
Ex 40,33 cobria tot, e la magestat de nostro  Senyor Déu qui hy resplendia, car la nuu  
Ex 40,36  aquell loch. 36 E la nuu de nostro  Senyor Déu hi era de die, e lo foch de  
Lv 1,1  1,Tit Capítol primer 1 E nostro  Senyor apellà Moysès e parlà-li del  
Lv 1,2 oferrà de vosaltres hòstia a nostro  Senyor, de sas bísties, ço és, de bou o de 
Lv 1,3  del testimoni, a pagar nostro  Senyor; 4 e posarà las mans sobre lo cap  
Lv 1,5 si sacrificarà vadell devant nostro  Senyor, los fills de Aron sacerdot oferran 
Lv 1,9  holocaust e en odor suau a nostro  Senyor. 10 »E si és la oferta de bísties,  
Lv 1,11 qui guarda ves aguiló devant nostro  Senyor, e la sanch d’ell scamparan sobre  
Lv 1,13  e en odor fort suau a nostro  Senyor. 14 »E si és la oferta holocaust de 
Lv 2,1  1 »La ànima quant oferrà a nostro  Senyor sa oferta de sacrifici, serà  
Lv 2,2  sacrifici de plasent odor a nostro  Senyor. 3 E ço que romandrà del sacrifici  
Lv 2,3 dels sants de las ofertas de nostro  Senyor. 4 »E com aportaran sacrifici cuyt  
Lv 2,8  8 »Pendràs ço que oferràs a nostro  Senyor, e liurar-ho-has en las mans  
Lv 2,9  altar en odor de suavesa a nostro  Senyor. 10 E qualque cose romandrà serà de 
Lv 2,10 dels sants de las ofertas de nostro  Senyor. 11 »Totas las prezentallas que  
Lv 2,11  que seran ofertas a nostro  Senyor sían menys de levat, [*] ço que  
Lv 2,11  [*] ço que sacrificareu a nostro  Senyor. 12 Las promíssias solament de  
Lv 2,14  promíssies de tos fruyts a nostro  Senyor, de las spigues encara verdejants,  
Lv 2,14  las tuas promíssias a nostro  Senyor. 15 E scamparàs demunt oli e encens 
Lv 2,15  demunt, car oferta de nostro  Senyor és; 16 de las quals coses de la una 
Lv 2,16  encens, car sacrifici és a nostro  Senyor Déu. 3,Tit Capítol terç 1 »E si  
Lv 3,1  ofira lo pus net devant nostro  Senyor. 2 E pos la mà sobre lo cap de son  
Lv 3,3  pacifichament en oferta a nostro  Senyor, lo grex de la tela e tot lo grex  
Lv 3,5  posat, en oferta o en odor suau al  Senyor. 6 »E si lur oferta serà de ovellas 
Lv 3,7  »E si oferran anyell devant nostro  Senyor, 8 posen la mà sobre lo cap de lur  
Lv 3,9  del pacifichament devant nostro  Senyor, e lo grex e la couha complida  
Lv 3,11  e fer-n’han oferta a nostro  Senyor. 12 »E si serà cabra la lur oferta  
Lv 3,12  oferta e oferran aquella a nostro  Senyor, 13 pos la sua mà sobre lo cap de  
Lv 3,16  fer-n’ha perfum de suau odor al  Senyor Déu. Tot lo sèu serà de nostro  
Lv 3,16  Déu. Tot lo sèu serà de nostro  Senyor. 17 »Perdurable dret en las  
Lv 4,1  Capítol quart 1 E parlà nostro  Senyor Déu a Moysès e dix: 2 –Parla als  
Lv 4,2  e de tots los manaments que lo  Senyor ha manat que no’s fassen ferà  
Lv 4,3  son peccat I vadell que sia net al  Senyor Déu. 4 E aportarà aquell a la porta 
Lv 4,4  del testimoni devant nostro  Senyor e posarà la sua mà sobre lo cap de  
Lv 4,6  -n’ha VII vegades devant lo  Senyor contra lo vel o la claustre del  
Lv 4,7  de la timiama per fer gràcies al  Senyor, qui és en lo tabernacle del  
Lv 4,15  sobre lo cap de aquell devant lo  Senyor, e com lo vadell serà degollat  
Lv 4,15  vadell serà degollat devant nostro  Senyor, 16 lo prevere untat prenga de la  
Lv 4,18  de l’altar qui és devant nostro  Senyor en lo tabernacle del testimoni, e  
Lv 4,22  quantre un home de ço que nostro  Senyor veda per ignorància, 23 e aprés  
Lv 4,23  peccat, ofira sacrifici a nostro  Senyor, I cabrit de las cabres que sia  
Lv 4,24  on solen degollar devant nostro  Senyor los holocausts, car per peccat és.  
Lv 4,27  que fassa qualque cose que nostro  Senyor vet en la lig e puxs se’n lexa 28  
Lv 4,31  altar en odor de suavetat a nostro  Senyor, e preguerà per aquell lo prevere e 
Lv 4,35  sobre l’altar en encens a nostro  Senyor, e prech per aquell e per son  
Lv 5,7  II tortres o II coloms a nostro  Senyor, un per lo peccat e altre per lo  
Lv 5,14  per presentalla. 14 E parlà nostro  Senyor Déu a Moysès dient: 15 –Ànima con  
Lv 5,15 arror en aquellas coses que són del  Senyor sentifichades peccarà, ofira per  
Lv 5,17  e ferà una de las coses que nostro  Senyor veda en la lig, e entendrà la colpa 
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Lv 5,19  car per error s’era depertit del  Senyor. 6,Tit  1 E parlà nostro Senyor a  
Lv 6,1 del Senyor. 6,Tit  1 E parlà nostro  Senyor a Moysès dient: 2 –Ànima qui  
Lv 6,7  7 E aquell prech per ell devant lo  Senyor e perdó en aquell per cascuna cose  
Lv 6,8  peccà. Capítol VI 8 E parlà nostro  Senyor Déu a Moysès dient: 9 –Mana a Aron  
Lv 6,14  ofarir los fills de Aron devant lo  Senyor Déu e devant l’altar: 15 »Prenga  
Lv 6,15  remembransa de odor suau a nostro  Senyor; 16 e lo romanent de la sèmola  
Lv 6,17  car la part [*] aquella és del  Senyor. E ofiren l’encens en lo santo  
Lv 6,18 vostres generacions de sacrifici al  Senyor; tots aquells qui tocharan aquella  
Lv 6,19  santifichats. 19 E parlà nostro  Senyor Déu a Moysès dient: 20 –Aquesta és  
Lv 6,20  sos fills la qual dèvan oferir al  Senyor en lo die de la sua unció: oferran  
Lv 6,21  en odor de suavetat a nostro  Senyor. 22 E tota la oferta serà cremada  
Lv 6,24  menig d’aquell. 24 E parlà nostro  Senyor a Moysès dient: 25 –Parla a Aron e  
Lv 7,5  altar, car açò és perfum a nostro  Senyor per la colpa. 6 Tots los mascles de 
Lv 7,11  coses passificables que oféran al  Senyor. 12 »E si la oferta serà per  
Lv 7,14  oferrà I per promíssias a nostro  Senyor, e serà dels sacerdots que stan en  
Lv 7,20  pacifichaments que és oferta al  Senyor Déu, parirà de son poble. 21 »E qui 
Lv 7,22  del ceu poble. 22 E parlà nostro  Senyor a Moysès dient: 23 –Parla als fills 
Lv 7,25  lo sèu que deu ésser ofert al  Senyor Déu en ensens parirà del ceu poble. 
Lv 7,28  de son poble. 28 E parlà nostro  Senyor a Moysès dient: 29 –Parla als fills 
Lv 7,29  oferrà sacrifici pacificable al  Senyor Déu, ofira ensemps son sacrifici  
Lv 7,34  e als fills de aquell en fur del  Senyor Déu, en ley perdurable a tot lo  
Lv 7,35  e de sos fills del sacrifici del  Senyor Déu en lo die que Moysès ordonà a  
Lv 7,36  de prevere, 36 que manà a ells lo  Senyor donar als fills d’Irrael en  
Lv 7,38  38 les quals mès nostro  Senyor [*] en lo munt de Sinaý com manà  
Lv 7,38  que oferíssan lurs oblacions al  Senyor Déu en lo desert de Sinaý. 8,Tit  
Lv 8,1 8,Tit Capítol VIII 1 E parlà nostro  Senyor a Moysès dient: 2 –Pren Aron ab sos 
Lv 8,5  –Aquesta és la paraula que nostro  Senyor manà fer. 6 E mantinent pres Aron e 
Lv 8,9  axí com havia manat a ell nostro  Senyor. 10 E aportà untament d’oli ab lo  
Lv 8,13  mitra, axí com havia manat nostro  Senyor. 14 E aportà I vadell per peccat, e 
Lv 8,17  axí com li havia manat nostro  Senyor. 18 E oferí I ariet en holocaust, e 
Lv 8,26  del pa alís qui era devant nostro  Senyor; pa sens levat e I bestesa a manera 
Lv 8,28  en odor suau de sacrifici a nostro  Senyor. 29 E pres lo pits, e alsà aquell  
Lv 8,29  sua, axí com havia manat a ell lo  Senyor Déu. 30 E pres l’ungüent de  
Lv 8,31  lo canastell, axí com manà a mi lo  Senyor dient: “Aron e sos fills los  
Lv 8,35  observant las guardes del  Senyor Déu [*], e siau remembrants axí com 
Lv 9,2  net, e ofira aquells devant nostro  Senyor. 3 E diràs als fills d’Irrael:  
Lv 9,4  e degollau aquells devant lo  Senyor en sacrifici de cascú, e oferreu  
Lv 9,5  stigués tota la moltitut devant lo  Senyor Déu, 6 dix Moysès: –Aquesta és la  
Lv 9,6  és la paraula que manà nostro  Senyor que fareu, e aparrà a vosaltres la  
Lv 9,7  aora per ell, axí com manà nostro  Senyor. 8 E mantinent Aron se acostà a l’ 
Lv 9,10  sobre l’altar axí com manà nostro  Senyor a Moysès. 11 E la carn e la pell d’ 
Lv 9,24  lo poble viu açò, loaren a nostro  Senyor Déu e gitaren-se sobre lurs  
Lv 10,1  e ancens, e oferiren devant nostro  Senyor foch strany, lo qual a ells no era  
Lv 10,2 era manat. 2 E isqué foch de nostro  Senyor e cremà aquells, e foren morts  
Lv 10,2  e foren morts devant nostro  Senyor. 3 E dix Moysès a Aron: –Açò és ço  
Lv 10,3 a Aron: –Açò és ço que parlà nostro  Senyor: Jo seré santificat en aquells qui 
Lv 10,6 sobre lo cremament que cremà nostro  Senyor Déu; 7 mas vosaltres no axireu fora 
Lv 10,8  que manà Moysès. 8 E dix nostro  Senyor a Aron: 9 –Tot vi és qui pot  
Lv 10,12  que romàs de la oferta de nostro  Senyor e menjau aquell sens levat prop de  
Lv 10,13  e a tos fills dels sacrificis del  Senyor axí com és manat a mi. 14 E lo pits 
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Lv 10,15  en lig perdurable, axí com manà lo  Senyor Déu. 16 E com Moysès serchàs entre  
Lv 10,17  pregueu per aquells devant nostro  Senyor. 18 E no és aduyta la sanch d’  
Lv 10,19 per peccat e lo holocaust devant lo  Senyor, e a mi és sdevengut axí com tu  
Lv 11,1  11,Tit Capítol XI 1 E parlà nostro  Senyor a Moysès e Aron dient: 2 –Digau als 
Lv 11,44  no siau inmundes, 44 car jo sóm lo  Senyor Déu vostro. Siau sants, car jo sóm  
Lv 11,45 moven sobre terra, 45 car jo sóm lo  Senyor que aduguí a vosaltres de terra de  
Lv 11,45  per ço que fos a vosaltres en  Senyor. Sants sereu, car jo sóm sant. 46  
Lv 12,1 12,Tit Capítol XII 1 E parlà nostro  Senyor Déu a Moysès dient: 2 –Parla als  
Lv 12,7  sacerdot 7 que ho ofira devant lo  Senyor Déu e prech per aquella, e axí serà 
Lv 13,1  Capítol XIII 1 E parlà nostro  Senyor a Moysès e Aron dient: 2 –Home en  
Lv 14,1  Capítol XIIII 1 E parlà nostro  Senyor Déu a Moysès dient: 2 –Aquesta és  
Lv 14,16 -n’hi-ha VII vegades contra lo  Senyor Déu, 17 e l’oli que romandrà en la 
Lv 14,33  son abundement. 33 E parlà nostro  Senyor a Moysès e Aron dient: 34 –Com  
Lv 15,1  15,Tit Capítol XV 1 E parlà nostro  Senyor Déu a Moysès e Aron dient: 2  
Lv 16,1 16,Tit Capítol XVI 1 E parlà nostro  Senyor a Moysès aprés la mort de abdosos  
Lv 16,2  strany e moriren. 2 E manà nostro  Senyor a Moysès e dix: –Parla a Aron ton  
Lv 16,30 tots vostros peccats: devant nostro  Senyor sereu mundats. 31 Lo dissapte é  
Lv 16,34  any. E ell féu axí com manà nostro  Senyor Déu a Moysès. 17,Tit Capítol XVII 1 
Lv 17,1  Capítol XVII 1 E parlà nostro  Senyor a Moysès dient: 2 –Digues a Aron e  
Lv 17,5  per ço que sia santifichat nostro  Senyor Déu devant la porta del tabernacle  
Lv 17,5  presentalles pacificables al  Senyor, 6 e scampen los sacerdots la sanch 
Lv 17,6  del sèu en odor de suavetat al  Senyor. 7 E d’equí avant no degollen  
Lv 18,1  Capítol XVIII 1 E parlà nostro  Senyor Déu a Moysès dient: 2 –Parle als  
Lv 18,2  d’Irrael e digues a ells: »Jo sóm  Senyor Déu vostro. 3 No fassau segons la  
Lv 18,5  l’hom viure en aquells. Yo sóm lo  Senyor Déu. 6 »Negun hom no s’acost a la  
Lv 18,6  descobre la sua legesa. Jo sóm lo  Senyor. 7 »La letgesa de ton pare e de ta  
Lv 18,21  per ço que no ensutzes lo nom del  Senyor Déu teu. Jo sóm Senyor. 22 »Ab  
Lv 18,21  lo nom del Senyor Déu teu. Jo sóm  Senyor. 22 »Ab mascle no useràs a manera  
Lv 18,30  ensutzats en ells, car jo sóm lo  Senyor Déu vostro. 19,Tit Capítol XVIIIIº  
Lv 19,1  Capítol XVIIIIº 1 E parlà nostro  Senyor a Moysès dient: 2 –Parle a tota la  
Lv 19,2  ells: »Siau sants car jo sóm sant,  Senyor Déu vostro. 3 »E cascú de vosaltres 
Lv 19,3  lo meu dissapte, car jo sóm lo  Senyor Déu vostro. 4 »No us convertiau a  
Lv 19,4  a vosaltres, car jo sóm lo  Senyor Déu vostro. 5 »Si degollareu  
Lv 19,5  sacrifici de secrifichament al  Senyor per ço que sia perdonat a  
Lv 19,10  pobres e als palegrins. Jo sóm lo  Senyor Déu vostro. 11 »No feràs furt. No  
Lv 19,12  lo nom del teu Déu, car jo sóm  Senyor. 13 »No feràs calúmpnia a ton  
Lv 19,14  on se puga fer mal, mas tembràs lo  Senyor ton Déu, car jo sóm Senyor. 15 »No  
Lv 19,14  lo Senyor ton Déu, car jo sóm  Senyor. 15 »No fasses ço que és malvat ne  
Lv 19,16  e de ton proÿsme, car jo sóm  Senyor. 17 »No hauràs en oy ton frare en  
Lv 19,18  amich axí com tu matex. Jo sóm lo  Senyor. 19 »Guarde las mias leys. No  
Lv 19,21  21 mas per la sua colpa oferrà al  Senyor a la porta del tabernacle del  
Lv 19,22  e per la colpa d’ella devant lo  Senyor, e serà reconciliada a ell e serà- 
Lv 19,24 d’aquells santifichareu loables al  Senyor, 25 e en l’any quint menjareu los  
Lv 19,25  ajustats que porteran. Jo sóm lo  Senyor Déu vostro. 26 »No menjareu carn ab 
Lv 19,28  algunes figures [*]. Jo sóm  Senyor. 29 »No metràs ta filla al bordell, 
Lv 19,30  e temeu lo meu santuari. Jo sóm lo  Senyor Déu vostro. 31 »No declineu a  
Lv 19,31  ensutzats per aquells. Jo sóm lo  Senyor Déu vostro. 32 »Devant lo cap  
Lv 19,32  honra la persona de vells e tem lo  Senyor ton Déu. Jo sóm Senyor. 33 »Si  
Lv 19,32  e tem lo Senyor ton Déu. Jo sóm  Senyor. 33 »Si haurà hom strany entre  
Lv 19,34  en terra de Egipte. Jo sóm lo  Senyor Déu vostro. 35 »No fassau falcia en 
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Lv 19,36  e lo vostro cister leyal. Jo sóm  Senyor Déu vostro, qui us aduguí de terra  
Lv 19,37  juýs e feu aquells. Jo sóm lo  Senyor Déu vostro. 20,Tit Capítol XX 1 E  
Lv 20,1  20,Tit Capítol XX 1 E parlà nostro  Senyor Déu a Moysès dient: 2 –Açò diràs  
Lv 20,7  e siau sants car jo sóm sant,  Senyor Déu vostro. 8 »Guardau los meus  
Lv 20,8  e feu aquells, car jo sóm lo  Senyor Déu qui us santifich. 9 »Qui  
Lv 20,24  fluent de let e de mel. Jo sóm  Senyor Déu vostro, qui he depertits  
Lv 20,26 sants a mi, car jo sóm sant. Jo sóm  Senyor qui he depertits a vosaltres de  
Lv 21,1  21,Tit Capítol XXI 1 E dix nostro  Senyor Déu a Moysès: –Parla als sacerots  
Lv 21,6  lo nom d’ell, e lo perfum del  Senyor e’ls pans de lur Déu ofiren, e per 
Lv 21,7  per marit, car ell és concegrat al  Senyor Déu ceu 8 e ofer los pans de  
Lv 21,8  donchs, sants, car jo sóm sant,  Senyor que santifich a vosaltres. 9 »E si  
Lv 21,12  ensutzat. 12 Ne no ischa [*] del  Senyor, car l’oli de la unció santa del  
Lv 21,12 del Déu ceu és sobre ell. Jo sóm lo  Senyor. 13 »E prenga muller verja, 14 e la 
Lv 21,15  de la sua gent, car jo sóm lo  Senyor Déu qui santifich a ell. 16 E parlà 
Lv 21,16  santifich a ell. 16 E parlà nostro  Senyor a Moysès dient: 17 –Parla a Aron:  
Lv 21,21 de açò [*] a oferir lo sacrifici al  Senyor ni pans al ceu Déu. 22 Mengeran,  
Lv 21,23  lo meu santuari. Jo sóm lo  Senyor qui santifich a vosaltres. 24 E açò 
Lv 22,1 fou manat. 22,Tit  1 E parlà nostro  Senyor a Moysès dient: 2 –Parle a Aron e  
Lv 22,2  que ells matexs oferen. Jo sóm lo  Senyor. 3 »Digues [*] en aquells que aprés 
Lv 22,3 que oferiren los fills de Yrrael al  Senyor al qual sia inmunde, perirà devant  
Lv 22,3  qual sia inmunde, perirà devant lo  Senyor. Jo sóm lo Senyor. 4 »Home de la  
Lv 22,3  perirà devant lo Senyor. Jo sóm lo  Senyor. 4 »Home de la sament de Aron que  
Lv 22,8  ensutzats en aquellas. Jo sóm lo  Senyor Déu. 9 »Guardau los meus manaments  
Lv 22,9  haureu ensutzat aquell. Jo sóm lo  Senyor que santifich a ells. 10 »Negun hom 
Lv 22,15  fills d’Irrael que oferiren al  Senyor, 16 per ço que per ventura no  
Lv 22,16  las coses santifichades. Jo sóm lo  Senyor que us santifich. Capítol XXII 17 E 
Lv 22,17  Capítol XXII 17 E parlà nostro  Senyor Déu a Moysès dient: 18 –Parle a  
Lv 22,18 cose, aquell oferrà en holocaust al  Senyor. 19 Sia ofert per vosaltres mascle  
Lv 22,22  o impetigen. No oferràs aquell al  Senyor, ne no fassau perfum de aquell a  
Lv 22,22 no fassau perfum de aquell a nostro  Senyor sobre lo ceu altar. 23 »E porà  
Lv 22,24  o menys de genetius no ofirau al  Senyor, ni en la terra vostra açò de tot  
Lv 22,25  la mà de l’strany no ofirau pa al  Senyor Déu vostro, o qualque cose volran  
Lv 22,26  prengau aquella. 26 E parlà nostro  Senyor Déu a Moysès dient: 27 –Bous e  
Lv 22,27  equí avant seran bons a oferir al  Senyor. 28 E bou e ovella no degollareu en 
Lv 22,30  matí e’n l’altre die. Jo sóm lo  Senyor Déu. 31 »[*] 32 No ensutzeu lo meu  
Lv 22,32 dels fills de Yrrael, car jo sóm lo  Senyor Déu que us santifich, 33 que us he  
Lv 22,33  fos a vosaltres en Déu. Jo sóm lo  Senyor Déu. 23,Tit  1 E dix nostro Senyor  
Lv 23,1  Senyor Déu. 23,Tit  1 E dix nostro  Senyor Déu a Moysès: 2 –Digues als fills  
Lv 23,4  4 »E aquestas són las festas del  Senyor santas las quals deveu colre en lur 
Lv 23,5  mes en lo vespre, és la Pascha del  Senyor. 6 En lo XVè die d’aquell matex  
Lv 23,9 ell. Capítol XXIII 9 E parlà nostro  Senyor a Moysès dient: 10 –Parle als fills 
Lv 23,12  de I any en presentalla a nostro  Senyor. 13 E oferreu ab ell II desenes de  
Lv 23,13  mesclada ab oli en sacrifici al  Senyor, en odor de suavetat, e vi atrecí  
Lv 23,16 e axí ofarreu sacrificis novells al  Senyor 17 en totas vostres habitacions:  
Lv 23,17  las quals coureu en promícies del  Senyor. 18 E oferreu ab los pans VII  
Lv 23,18  [*] en odor de suavetat al  Senyor. 19 E oferreu l’anyell e lo cabrit 
Lv 23,22 als palegrins cullir, car jo sóm lo  Senyor Déu vostro. 23 E parlà nostro  
Lv 23,23  Déu vostro. 23 E parlà nostro  Senyor a Moysès dient: 24 –Parla als fills 
Lv 23,25  en aquell, e oferreu holocausts al  Senyor. 26 E dix nostro Senyor Déu a  
Lv 23,26  al Senyor. 26 E dix nostro  Senyor Déu a Moysès: 27 –En lo desè die de 
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Lv 23,27  en aquell, e oferreu holocausts al  Senyor. 28 Neguna obre no fareu en lo  
Lv 23,28  per ço que perdó a vosaltres lo  Senyor Déu vostro. 29 Tota ànima que no  
Lv 23,33  vostro dissapte. 33 E parlà nostro  Senyor a Moysès dient: 34 –Parla als fills 
Lv 23,34  Tabernacles per VII dies a nostro  Senyor. 35 »Lo die primer serà apellat  
Lv 23,36 36 E VII dies oferreu sacrificis al  Senyor, e lo die VIIIè serà die de  
Lv 23,36 sant, e oferreu holocausts a nostro  Senyor, e açò serà a vosaltres en fur, e  
Lv 23,37  37 »Aquestas són las festas del  Senyor las quals apellareu colents, e  
Lv 23,37  e oferreu en aquellas ofertas al  Senyor, e holocausts e presentalles cascun 
Lv 23,38  die, 38 salvant lo dissapte del  Senyor, los dons vostros e las ofertas per 
Lv 23,38 vot e ço que de grat donau a nostro  Senyor. 39 »E en lo XV die del mes setè,  
Lv 23,39  festivareu la festa de nostro  Senyor per VII dies. Lo die primer e lo  
Lv 23,40  e alegrar-vos-heu devant lo  Senyor Déu vostro. 41 E cantareu la  
Lv 23,43  ells de terra de Egipte. Jo sóm lo  Senyor Déu vostro. 44 E parlà Moysès als  
Lv 23,44  totas las sotlempnitats de nostro  Senyor. 24,Tit Capítol XXIIII 1 E dix  
Lv 24,1  Capítol XXIIII 1 E dix nostro  Senyor Déu a Moysès: 2 –Mana als fills d’ 
Lv 24,3  e Aron pos aquellas devant nostro  Senyor, e cremen del vespre entrò al matí, 
Lv 24,4  és molt pur posa ellas devant lo  Senyor. 5 »E pendràs cèmola e couràs d’  
Lv 24,9  dels sants és dels sacrificis del  Senyor en perdurable dret. 10 »E veus que  
Lv 24,11  blastomàs l’home lo nom de nostro  Senyor e maldigués aquell, fou amanat a  
Lv 24,13  fos fet d’ell. 13 E parlà nostro  Senyor Déu a Moysès 14 dient: –Fé anar lo  
Lv 24,16  o flastomarà lo nom de nostro  Senyor Déu, sia mort de mort e sia opremut 
Lv 24,16  si blastomarà lo nom de nostro  Senyor, muyre. 17 »E qui ferrà e ociurà  
Lv 24,22  aquell qui peccarà, car jo sóm lo  Senyor Déu vostro. 23 E Moysès dix totas  
Lv 24,23  los fills d’Irrael axí com nostro  Senyor havia manat a Moysès. 25,Tit  
Lv 25,1 25,Tit Capítol XXV 1 E parlà nostro  Senyor Déu a Moysès en lo munt de Sinaý  
Lv 25,2 jo us donaré, coleu lo dissapte del  Senyor. 3 »VI anys sembrareu vostre camp e 
Lv 25,17  tema son Déu, car jo sóm lo  Senyor Déu vostre. 18 »Feu los meus  
Lv 25,36 tu, ni més que no li donist. Tem lo  Senyor Déu teu per ço que puga viura ton  
Lv 25,38  fruyts no ratendràs. 38 Jo sóm lo  Senyor Déu vostro qui aduguí a vosaltres  
Lv 25,43  aquells per poder, mas tem lo  Senyor ton Déu. 44 »Servents e serventas  
Lv 26,1  26,Tit Capítol XXVI 1 »Jo sóm lo  Senyor Déu vostro. No fessau a vosaltres  
Lv 26,1 ço que adoreu a ella, car jo sóm lo  Senyor Déu vostre. 2 Guardau lo meu  
Lv 26,2  pahor del meu santuari. Jo sóm lo  Senyor. 3 »Si los meus manaments guardau e 
Lv 26,13  sereu poble meu, 13 car jo sóm lo  Senyor Déu vostro que aduguí a vosaltres  
Lv 26,44  covinensa ab ells, car jo sóm lo  Senyor Déu d’ells. 45 E remembrar-m’he 
Lv 26,45  per ço que fos lur Déu. Yo sóm lo  Senyor Déu. Aquests són los manaments e  
Lv 26,45  e las ligs las quals donà nostro  Senyor Déu entre si e los fills d’Irrael  
Lv 27,1  Capítol XXVII 1 E parlà nostro  Senyor Déu dient a Moysès: 2 –Parle als  
Lv 27,9  9 »E qualquequal haurà fet vot al  Senyor de bístie que pugue éser  
Lv 27,10  és cambiat serà concegrat a nostro  Senyor. 11 Negun animal inmunde no’s pot  
Lv 27,16  sua possació [*] serà concegrat al  Senyor, segons la masura de la sament serà 
Lv 27,22  mayors, e serà santifichat al  Senyor, 23 compterà lo sacerdot segons los 
Lv 27,23  preu aquell que l’havia promès al  Senyor, 24 e en lo jubileu tornerà al  
Lv 27,26  »Los primers nats que pertanyen al  Senyor Déu negú no’ls pot santifichar ni  
Lv 27,26  sia bou sia ovella, car de nostro  Senyor són. 27 E si l’animal és inmunde,  
Lv 27,28 una vegade, serà sant dels sants al  Senyor. 29 E tota concegració que serà  
Lv 27,32  seran santifichades a nostro  Senyor. 33 No tries ni bo ni mal, ne serà  
Lv 27,33  que’s muderà serà santifichat al  Senyor Déu e no’s deu rembre. 34 Aquests  
Lv 27,34  són los manaments que manà nostro  Senyor per mà de Moysès als fills d’  
Ex 34,6 6 e com passàs devant ell, ell dix:  –Senyorador, Senyor Déu misericordiós,  
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Ex 18,21  e stablex d’ells los uns que sían  senyors de XXX, los altres de C, e altres  
Ex 29,8 fills vestiràs de gonellas de li, e  senyràs ab braguer, 9 a Aron e a sos  
Ex 39,23  e de vermelló e de bis retort, 23  senys d’or fort pur que posaren entre las 
Ex 39,24  part de la gonella engir 24 dels  senys d’or e la magrana de què anava lo  
Ex 1,15  dels habreus –e la una havia nom  Sephorà e l’altre Suà– 16 e manà’ls:  
Ex 2,21  Moysès que staria ab ell. E pres  Sephorà, filla del sacerdot, per muller,  
Ex 4,25  e volia’l auciure. 25 E pres  Sephorà una pedra aguda e sirconcís son  
Ex 18,2 havia tret Yrrael de Egipte, 2 pres  Sephorà muller de Moysès, que havia  
Lv 15,23  suas vestidures, e levat ab aygüe,  sera ensutzat entrò al vespre. 24 E si hom 
Ex 4,9  e tot ço que poràs del flum gitar  serà en sanch. 10 E dix Moysès: –Prec-  
Ex 4,16  16 Ell parlarà per tu al poble e  serà ta bocha, e tu seràs ço que a Déu  
Ex 7,1  déu de Farahó; Aron ton frare  serà ton profeta. 2 Tu li parlaràs tot ço  
Ex 8,23  lo meu poble e al teu, car demà  serà aquest senyal”. 24 [*] e vénch mosca  
Ex 9,3  2 E si no ho vols fer, 3 la mia mà  serà sobre los teus camps, e sobre los  
Ex 11,6  los primers fills del bestiar. 6 E  serà gran crit en la terra de Egipte que  
Ex 12,2 comensament dels mesos de l’any, e  serà primerament en los mesos de l’any. 3 
Ex 12,5  bastar a menjar l’anyell. 5 E  serà l’anyell sens màcula, mascle, de I  
Ex 12,13  que jo sóm Senyor. 13 E la sanch  serà a vosaltres senyal [*], e passaré-  
Ex 12,16  die tro al setè. 16 Lo primer die  serà sant e honrat de gran festa; lo VIIèn 
Ex 12,16  honrat de gran festa; lo VIIèn die  serà honrat axí matex; e no fereu en ells  
Ex 12,19  mes, al vespre. 19 Per VII dies no  serà trobat [*] en vostres casas; qui  
Ex 12,46  no’n menjarà. 46 »En una case  serà menjat, e no portaràs de las suas  
Ex 12,48  de nostro Senyor, primerament  serà circuncís lo mascle, adonchs salebrar 
Ex 12,48  -ho-ha segons la costuma, e  serà axí com natural de la terra; e si no  
Ex 13,9 Senyor quant isquem de Egipte.” 9 E  serà quax senyal en ta mà e quax  
Ex 13,12  volataria a nostro Senyor i ço que  serà primer en tas bísties. Tot açò que  
Ex 13,16  volva que sia mascle [*].” 16 E  serà quax senyal en ta mà e quax cose  
Ex 15,9 †perí† las despullas. La mia ànima  serà complida, e trauré mon cultell, la  
Ex 16,23  Senyor mana: Lo repòs del dissapte  serà santifichat a nostro Senyor. Tot ço  
Ex 17,16  nostro Senyor e la batalla de Déu  serà quantre Amalech per totas  
Ex 18,19  oges mas paraulas e mon concell, e  serà Déu ab tu: sias al poble en açò qui a 
Ex 19,13  morrà; 13 mà no’l tocharà, abans  serà mort ab pedres o ab dart, e sia  
Ex 20,25  e si levas ton cultell sobre ell  serà enorreat. 26 »No pugeràs per graus al 
Ex 21,6 -ha la una orella ab una alena, e  serà-li servent per tostemps. 7 »Si algú 
Ex 21,8  als ulls de son senyor a qui  serà liurada, lexar-la-ha, mas no  
Ex 21,20 serventa ab verga e morrà en sa mà,  serà culpable del peccat; 21 e si sobreviu 
Ex 21,28  ferirà home o fembre [*], lo bou  serà mort ab pedres e no menig negú de sa  
Ex 21,29 amagat e auciu hom o fembra, lo bou  serà mort ab pedres e lo senyor del bou  
Ex 21,32  de argent al senyor, e lo bou  serà mort ab pedres. 33 E si negú obre  
Ex 21,34  de las bísties, e ço qui hy morrà  serà seu. 35 E si bou strany nafre a l’  
Ex 22,3 si no ha què reta per lo ledronici,  serà venut. 4 E si hom li troba ço que ha  
Ex 22,10 ovella o altre bestiar en guarda, e  serà mort o afeblit o pres dels enamichs e 
Ex 22,11  e negú no ho veu, 11 segrament  serà entre ells que no serà en sa mà la  
Ex 22,11 11 segrament serà entre ells que no  serà en sa mà la cose de son proÿsme, e  
Ex 22,11  lo senyor lo segrament e ell no  serà costret que ho reta. 12 E si hom li  
Ex 22,14  de aquestas coses a préstich e  serà enfeblit o mort que lo senyor no hy  
Ex 22,14  o mort que lo senyor no hy sia,  serà costret que ho reta. 15 E si lo  
Ex 22,15  que ho reta. 15 E si lo senyor  serà present, no ho restituyrà, majorment  
Ex 23,26 malaltia de tu 26 e de ta terra. No  serà malaltia ni gemagament; jo compliré  
Ex 25,19 part de l’oracle; 19 lo un xerubín  serà en l’un costat, e l’altre, a l’  
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Ex 25,33  canó, sperulles e liris. Aquesta  serà la obra de VI canons que partiran  
Ex 26,1  Capítol XXXI 1 »Lo tabernacle axí  serà fet: X cortinas de bis retort, e  
Ex 26,8  XXX colzades, e d’ample IIII; e  serà agual la masura de la una e de l’  
Ex 27,1  e altres tants de amplesa, e  serà codrat, e III colzos de altesa. 2 [*] 
Ex 27,5  -has sobre la ara de l’altar, e  serà la grazala enmig de l’altar. 6 E  
Ex 27,8 l’altar per ell a portar; 8 que no  serà gens macís, abans serà tou de dins,  
Ex 27,8  8 que no serà gens macís, abans  serà tou de dins, axí com és a tu en lo  
Ex 27,18  tendrà de longuesa C colzos [*], e  serà de bis retort e hauran fondaments de  
Ex 27,21 tro al matí devant nostro Senyor. E  serà perdurable la honor per las  
Ex 28,8  e tota la verietat de la obre  serà d’or e de jacint e de porpre e de  
Ex 28,16 vegades tenyt e de bis retort. 16 E  serà de IIII angles e doble; e haurà  
Ex 28,21  dels fills de Yrrael; cade pedra  serà entratellada per XII noms, per los  
Ex 28,30  del judici doctrina de veritat qui  serà en lo pits de Aron quant intrerà  
Ex 28,32  de açò cabets, e la vora entorn  serà texida, axí com serà en las stremas  
Ex 28,32 la vora entorn serà texida, axí com  serà en las stremas parts de las  
Ex 28,37  e’l ligaràs ab sàvana de jacint e  serà [*] la mitra 38 al front del bisbe, e 
Ex 28,38 fills de Yrrael en tots sos dons. E  serà la làmina tostemps en son front per  
Ex 28,43  de iniquitats; e perdurable  serà a Aron e a la sua sament aprés d’  
Ex 29,26  has alsat devant nostro Senyor, e  serà ta part. 27 E santificaràs los pits  
Ex 29,30  de aquella lo bisbe qui per ella  serà stablit dels fills de Yrrael, e entre 
Ex 29,37  l’altar, e’l santificaràs, e  serà sant dels sants; tot aquell qui’l  
Ex 29,37  sants; tot aquell qui’l tocarà  serà santificat. 38 »Açò és què feràs en  
Ex 29,43 E allí manaré los fills de Yrrael e  serà santificat l’altar en la mia glòria. 
Ex 30,10  vostres generacions. Sant de sants  serà a nostro Senyor. 11 E parlà nostro  
Ex 30,13  ha XX malles; la meytat del sicle  serà oferta a nostro Senyor. 14 Qui és  
Ex 30,21  21 e que no muyren. Ley perdurable  serà a ells e a la lur sament per  
Ex 30,29  són: qui las tocharà santifichat  serà. 30 A Aron e a sos fills untaràs e  
Ex 30,31  Irrael diràs: “Aquest oli de unció  serà a mi sant en las vostres generacions, 
Ex 30,32  generacions, 32 e carn d’home no  serà untada de aquell; segons la sua  
Ex 30,32  altre, car santificat és e sant  serà a vosaltres. 33 Aquell †que hom era  
Ex 30,33  e hom no’n ferà aytal qui’n ferà  serà strany e† serà gitat de son poble.”  
Ex 30,33  aytal qui’n ferà serà strany e†  serà gitat de son poble.” 34 E dix nostro  
Ex 30,34  bona odor e encens fort luent, tot  serà de agual pes, 35 e feràs timiama  
Ex 34,19  obra la vulva del linatge masculí  serà meu; de totas las qui han ànima, axí  
Ex 34,19  axí de bous com de ovellas meu  serà. 20 Lo primer fill de l’aze rembràs  
Ex 34,20 ovella, e si no deràs preu per ell,  serà ocís. Lo primer fill de tos rembràs,  
Ex 35,2 2 “VI dies fareu obre. Lo setèn die  serà a vós [*], dissapte e repòs de nostro 
Ex 35,2 Senyor; qui ferà obre en aquell die  serà ocís. 3 E no encendreu foch en  
Lv 1,3  sacrificis. 3 »Si la sua oferta  serà holocaust e del bestiar, oferrà lo  
Lv 1,4  mans sobre lo cap del sacrifici e  serà plasent e profitarà al denejant seu.  
Lv 2,1  Senyor sa oferta de sacrifici,  serà fogassa, e scamparà sobre ella oli, e 
Lv 2,3  3 E ço que 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 las ofertas de  
Lv 2,5  alizes untades de oli; 5 o si  serà la oferta de cèmola mesclada ab oli e 
Lv 2,7  demunt oli. 7 »E si la prasentalla  serà de †tenor†, agualment de cèmola e d’ 
Lv 2,10  Senyor. 10 E qualque cose romandrà  serà de Aron e de sos fills, e serà sant  
Lv 2,10  serà de Aron e de sos fills, e  serà sant dels sants de las ofertas de  
Lv 3,1  »E si degolladura de pacifichament  serà lur do, axí com de bous, aquell que  
Lv 3,6  suau al Senyor. 6 »E si lur oferta  serà de ovellas e la degolladura serà per  
Lv 3,6  serà de ovellas e la degolladura  serà per pacifichament, sia mascle o sia  
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Lv 3,12  oferta a nostro Senyor. 12 »E si  serà cabra la lur oferta e oferran aquella 
Lv 3,16 suau odor al Senyor Déu. Tot lo sèu  serà de nostro Senyor. 17 »Perdurable dret 
Lv 4,12  -ho-ha sobre la lenya, e aquí  serà cremat on solen gitar las cendres. 13 
Lv 4,15  devant lo Senyor, e com lo vadell  serà degollat devant nostro Senyor, 16 lo  
Lv 4,20  per ells los sacerdots, e Déu  serà perdonador. 21 Emperò lo vadell  
Lv 4,31  e preguerà per aquell lo prevere e  serà-li perdonat. 32 »E si de las  
Lv 5,1  e oyrà la veu de sagrament e  serà testimoni que ell ho oyí e hu viu e  
Lv 5,2  o per alguna altre reptília, e  serà oblidada de la sua inmundància, mala  
Lv 5,3  que ensutzen o ensutzar poden e li  serà oblidat e puxs ho conexerà, digne és  
Lv 5,10  e per lo peccat de aquell, e  serà perdonat a ell. 11 »E si no abasta  
Lv 5,16  per aquell ofirent lo moltó, e  serà a ell perdonat. 17 »Ànima si peccarà  
Lv 5,18  per ell, car no sabent ho féu, e  serà perdonat a ell, 19 car per error s’  
Lv 6,2 a son proÿsme alguna comanda que li  serà feta en fe, e ell la haurà rebuda e  
Lv 6,9 l’altar [*] fins al matí e lo foch  serà en aquell matex altar. 10 E lo  
Lv 6,17  l’encens en lo santo santorum, e  serà axí com per peccat o per colpa. 18  
Lv 6,22  nostro Senyor. 22 E tota la oferta  serà cremada en l’altar per lo sacerdot  
Lv 6,23  23 e tot sacrifici dels sacerdots  serà consumit de foch, e negú no menig d’ 
Lv 6,27  tocharà las carns d’aquell  serà santifichat. E si de la sanch de  
Lv 6,27  sanch de aquell en las vestidures  serà scampada, sían levades en loch sant.  
Lv 6,28  la terra en lo qual la carn d’ell  serà cuyta, sia trenchat; e si serà vaxell 
Lv 6,28  ell serà cuyta, sia trenchat; e si  serà vaxell de coure, sia respat e puxs  
Lv 7,7  per la colpa; cascun sacrifici  serà una lig [*]. 8 »E lo sacerdot qui  
Lv 7,9  9 e tot sacrifici de cèmola 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 chassola o en paella, serà  
Lv 7,9  serà cuyt en chassola o en paella,  serà del sacerdot qui ho ofer; 10 vulle’s 
Lv 7,12  al Senyor. 12 »E si la oferta  serà per acostament de gràcia, ofiren pans 
Lv 7,14 I per promíssias a nostro Senyor, e  serà dels sacerdots que stan en lo  
Lv 7,16 »Si emperò alguna cose per volentat  serà aportada en sacrifici, semblantment  
Lv 7,17 menjar-la, 17 e si alguna cose ne  serà trobada en lo terç die [*]. 18 [*] de 
Lv 7,18  sacrifici pacifichable, rebujada  serà sa ofarena e no aprofitarà a l’  
Lv 7,18  que per aytal menjar sa ensutzerà,  serà colpable del trenchament de la lig.  
Lv 7,19  mas sia cremada al foch, e ço que  serà net d’ella sia menjat. 20 E ànima  
Lv 7,21 d’aquesta matexa manera las carns,  serà tallat del ceu poble. 22 E parlà  
Lv 7,31  perfum sobre l’altar, e lo pits  serà de Aron e de sos fills. 32 E la mà  
Lv 7,32  mà dreta del sacrifici pacificable  serà en promíssies dels sacerdots 33 que  
Lv 11,4  remuguerà e haurà ungle, mas no  serà fesa, axí com lo camell e d’altres,  
Lv 11,20  voletaries anant sobre IIII peus  serà abominació a vosaltres. 21 E  
Lv 11,24 24 »E qui tocharà mort de aquellas,  serà ensuzat e serà no nèdeu entrò al  
Lv 11,24  mort de aquellas, serà ensuzat e  serà no nèdeu entrò al vespre. 25 E si  
Lv 11,25  no nèdeu entrò al vespre. 25 E si  serà nacessària cose que algú port de  
Lv 11,25  levarà los vestiments ceus e  serà no nèdeu entrò al sol post. 26 »Tot  
Lv 11,26  »Tot animal que hage ungle mas no  serà depertida ne no remuguerà, serà  
Lv 11,26  no serà depertida ne no remuguerà,  serà inmunde, e qui tocharà aquell serà  
Lv 11,26  serà inmunde, e qui tocharà aquell  serà ensutzat. 27 E qui irà sobre ses  
Lv 11,27  los animals que van ab IIII peus,  serà inmunde; e si algú tocharà lo mort d’ 
Lv 11,27  si algú tocharà lo mort d’aquell,  serà ensutzat entrò al vespre. 28 E qui  
Lv 11,28  mort, levarà la sua vestimenta e  serà no nèdeu entrò al vespre, car totas  
Lv 11,31  e qui tocarà lo mort d’aquells  serà no nèdeu entrò al vespre. 32 »E qui  
Lv 11,32 qui caurà sobre ells que sían morts  serà ensutzat, axí vaxell de fust, que hom 
Lv 11,32  fa obra, sia tenguda en aygüe, car  serà ensutzade entrò al vespre, e axí  
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Lv 11,33  alguna cose de aquellas haurà stat  serà ensutzat, e per amor de assò deu  
Lv 11,34  Tots los menjars que menjareu, si  serà gitada aygüe demunt ells seran no  
Lv 11,34  beureu gequida de tots los vaxells  serà inmunde. 35 E qualque cose dels morts 
Lv 11,35  qualque cose dels morts de aquells  serà tochada serà inmunde en caure de  
Lv 11,35  dels morts de aquells serà tochada  serà inmunde en caure de sobre, vullas que 
Lv 11,37  sobre cascuna de la samensa, no  serà ensutzada aquella. 38 E si a’lgú  
Lv 11,38  ensutzada aquella. 38 E si a’lgú  serà donada aygüe sobre la samensa e aprés 
Lv 11,38  aygüe sobre la samensa e aprés  serà tochada per mort, aquí matex és  
Lv 11,39  a menjar, qui lur mort tocharà  serà inmunde entrò al vespre. 40 E qui  
Lv 11,40 la portarà, lave la sua vestidure e  serà inmunde tro al vespre. 41 »E tot ço  
Lv 12,2  per sament, si infanterà mascle  serà no nèdea per VII dies, entorn los  
Lv 12,5 purgació. 5 »E si infanterà fembra,  serà no nèdea per II setmanas, entorn lo  
Lv 12,7  Déu e prech per aquella, e axí  serà mundada del corriment de la sanch  
Lv 12,8 preguerà per ella lo sacerdot e axí  serà mundade. 13,Tit Capítol XIII 1 E  
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 d’aquell  serà depertit. 4 »Mas si serà luent e  
Lv 13,4  d’aquell serà depertit. 4 »Mas si  serà luent e blancha la plaga en la conna  
Lv 13,4  la plaga en la conna e la carn no  serà ensathada e la color dels pèls no  
Lv 13,4  ensathada e la color dels pèls no  serà mudade, prenga lo sacerdot aquell e  
Lv 13,5 VIIè, e si veurà que la lebrozia no  serà crescuda ne mudade, tengue’l enclòs  
Lv 13,6 e en lo VIIè die guard aquell, e si  serà scuraÿda la lebrozia e no crexerà en  
Lv 13,7  vist [*] la lebrozia crexerà e  serà vist labrós, sia tornat al prevere 8  
Lv 13,8  -l’ha per inmunde, si a ell  serà vist. 9 »E plaga de lebrozia si serà  
Lv 13,9  vist. 9 »E plaga de lebrozia si  serà en hom, amèn-lo hom al sacerdot, 10 
Lv 13,10  e veurà aquell, e com en la conna  serà color blancha e los cabells mudats  
Lv 13,10  mudats lur color e aquella carn  serà viva, 11 per lebrozia molt vella pot  
Lv 13,12 la carn del cap tro als peus, e açò  serà a vista dels ulls del prevere, 13 e  
Lv 13,15  sacerdot jutgerà ell per inmunde e  serà comptat entre los no nèdeus, car com  
Lv 13,18  la conna en la qual és nat ulcus e  serà sanat, 19 e en lo loch de l’ulcus  
Lv 13,19  sanat, 19 e en lo loch de l’ulcus  serà sicatrix blancha o sotsroja, sia  
Lv 13,20  ha per la plaga de la lebrozia qui  serà nada en la úlsara. 21 E si veurà lo  
Lv 13,21  en ella cabell blanch, e ella no  serà pus pregona del cuyre e serà foscha,  
Lv 13,21  no serà pus pregona del cuyre e  serà foscha, enclourà ell lo prevere per  
Lv 13,24  tochade e cremade e la sanadura  serà blancha o roja, 25 concidererà  
Lv 13,26  no seran blanchs ni la plaga no  serà pus pregont que lo cuyro ne la carn  
Lv 13,26  cuyro ne la carn romanent, aquella  serà spècia de lebrozia sotsscura; per què 
Lv 13,27 27 [*] e sia guardat, e si la conna  serà sclatada, lebrozia és; 28 e si starà  
Lv 13,34  la plaga stiga en son loch ni no  serà pus pregona que la carn romanent,  
Lv 13,34  e com haurà levades ses vestidures  serà nèdeu. 35 E si aprés la mundeció  
Lv 13,42  ci en la calvura o en lo cugurós  serà blancha color o roge, 43 e açò veurà  
Lv 13,44  en la calba. 44 »E qualque home  serà tochat de lebrozia e serà depertit de 
Lv 13,44  home serà tochat de lebrozia e  serà depertit de l’arbitre del sacerdot,  
Lv 13,45  cap nuu e la vestidura que porterà  serà contexta ab lo capiró ensemps, e  
Lv 13,49  49 si de blancha o roge màcula  serà ensutzada, per lebrozia serà tenguda  
Lv 13,49 màcula serà ensutzada, per lebrozia  serà tenguda e sia mostrat al sacerdot. 50 
Lv 13,51  o si percevererà, per ensutzat  serà jutjat lo vestiment e tot ço que serà 
Lv 13,51  jutjat lo vestiment e tot ço que  serà atrobat, 52 e per amor de açò sia  
Lv 13,53  de foch. 53 E si veurà que ella no  serà sclatada, 54 man hom que sían  
Lv 13,55 E com veurà la faç de aquell que no  serà mudade ne reversade ne lebrozia  
Lv 13,56  56 E si despuxs que la vestidura  serà levade altre vegade [*]; 57 e [*]  
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Lv 13,58  e si no hy aparrà la lebrozia, [*]  serà munde. 59 »Aquesta és la lig de  
Lv 14,3  e com atroberà la lebrozia que  serà mundade, 4 man en aquell que serà  
Lv 14,4  serà mundade, 4 man en aquell que  serà purifichat que ofira per si II  
Lv 14,8  del cos e lau-se en aygüe, e com  serà purificat pot intrar en la albergada, 
Lv 14,20  sobre aquell lo prevere, e  serà perdonat e mundat. 21 »E si serà  
Lv 14,21  e serà perdonat e mundat. 21 »E si  serà pobre e no porà haver ço que dit és,  
Lv 14,35  haretat, 35 vindrà aquell que  serà de casa e fer-ho-ha a saber al  
Lv 14,36  e que veja si alguna lebrozia  serà en aquella, per ço que tota no sia  
Lv 14,43  seran razes e altre crosta hi  serà posade, 44 e com lo sacerdot hi  
Lv 14,44  intrerà e veurà que la lebrozia hi  serà tornada e per las parets seran  
Lv 14,46 qualquequal intrerà en la casa [*],  serà inmunde entrò al vespre; 47 e qui  
Lv 14,53  desliure, adorerà per la casa e  serà munde per dret. 54 »Aquesta és la lig 
Lv 15,2  »Home que soferà flux de sperma  serà no nèdeu. 3 E lavors sia jutjat  
Lv 15,5  vestidures, e ell, levat ab aygüe,  serà no nèdeu entrò al vespre. 6 E si  
Lv 15,6  las suas vestidures, e ell [*],  serà no nèdeu entrò al vespre. 7 E qui  
Lv 15,7  vestidura, e ell, levat en aygüe,  serà inmunde entrò al vespre. 8 [*] 9 E lo 
Lv 15,10  aquell que sofer flux de sperma  serà ensutzat entrò al vespre; e qui  
Lv 15,10  vestidura, e ell, levat en aygüe,  serà no nèdeu entrò al vespre. 11 E tot  
Lv 15,13  fust, sia levat ab aygüe. 13 »E si  serà sanat aquell qui d’aquesta manera de 
Lv 15,13  encara tot lo cos en aygües vives,  serà mundada. 14 E en lo VIIIèn die pendrà 
Lv 15,15 e preguerà per aquell devant Déu, e  serà mundat del flux de la sua sament. 16  
Lv 15,16  -s’ha lo cos tot ab aygüe, e  serà inmunde entrò al vespre. 17 [*] 18 E  
Lv 15,18  jagut levar-s’ha ab aygüe e  serà no nèdea entrò al vespre. 19 »E  
Lv 15,21  en los dies del seu depertiment  serà ensutzat. 22 E qui tocharà lo lit de  
Lv 15,22  vestiment, e ell, levat ab aygüe,  serà no nèdeu entrò al vespre. 23 E tot  
Lv 15,24 ella en temps de la sanch mestrual,  serà no nèdeu per VII dies, e en tots los  
Lv 15,25  las mèstruas, mas aprés lo temps,  serà no nèdea quax axí com en lo temps de  
Lv 15,26  26 e lo loch on dormirà e on ciurà  serà ensutzat, 27 e qui tocharà a ella  
Lv 15,27  vestimenta, e ell, levat en aygüe,  serà inmunde entrò al vespre. 28 »E si  
Lv 16,4 quals deven ésser aportades com ell  serà levat. 5 »E ell rebrà de tota la  
Lv 16,9  9 E oferrà 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 toro e prech per si e  
Lv 16,22  lurs en terra solitària, e  serà lexat en lo desert. 23 »E retornerà  
Lv 16,24  -li ses vestidures. E com  serà axit, aporterà e oferrà son holocaust 
Lv 16,25 25 E lo sèu qui ofert és per peccat  serà perfumat sobre l’altar. 26 »E aquell 
Lv 16,29  en las albergades. 29 »E açò  serà a vosaltres en fur perdurable: en lo  
Lv 16,32  »E perdonerà lo sacerdot que untat  serà, en lo qual haurà untada la mà per ço 
Lv 16,34  e als sacerdots [*]. 34 »E açò  serà a vosaltres fur legítim e perdurable, 
Lv 17,7  quals són stats fornichadors. Açò  serà fur perdurable en aquells, e aquells  
Lv 17,9  ço que ofira a Déu, l’home aquell  serà tallat de son poble. 10 »Home o  
Lv 17,14  e qualquequal menjarà de aquella  serà tallat de son poble. 15 »E la ànima  
Lv 17,15  vestimenta e si matex en aygüe, e  serà ensutzat entrò al vespre. E aquesta  
Lv 18,9  part de ton pare o de ta mare, que  serà engendrade en casa o defora. 10 »E no 
Lv 19,7 mengerà aquella aprés lo segon die,  serà desobadient e digne de impietat 8 e  
Lv 19,20 emperò no remuda per preu, ne no li  serà donada libertat, e seran abdosos  
Lv 19,20  no deven morir, †si bé† no  serà francha, 21 mas per la sua colpa  
Lv 19,22  colpa d’ella devant lo Senyor, e  serà reconciliada a ell e serà-li jaquit 
Lv 19,22 Senyor, e serà reconciliada a ell e  serà-li jaquit son peccat. 23 »Com sereu 
Lv 20,10  de aquells sia sobre ell. 10 »Qui  serà ensutzat ab la muller d’altre per  
Lv 20,13  ço és, que jaurà ab ell e hi  serà concent, muyren de mort e la lur  
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Lv 20,27  fósseu meus. 27 »Hom o fembra qui  serà encantador e haurà spirit de devinar, 
Lv 21,4  4 mas en príncep de son poble no  serà ensutzat. 5 No’s raguen lo cap ni la 
Lv 21,9  9 »E si filla de sacerdot  serà presa en adulteri e desonrerà a son  
Lv 21,11  sobre son pare e sobre sa mare no  serà ensutzat. 12 Ne no ischa [*] del  
Lv 21,18  ni no s’acost al ceu ministeri si  serà sech o rencallós, o poch o gran o ab  
Lv 21,20  lo peu o la mà o la cama, 20 ni  serà geperut o leganyós, o si haurà  
Lv 21,20  o si haurà desfeta en l’ull, o si  serà ronyós o serpiginós o lantillós o  
Lv 22,4  4 »Home de la sament de Aron que  serà lebrós e haurà flux de sperma  
Lv 22,6  en las quals és sutze tochament, 6  serà no nèdeu entrò al vespre e no menjarà 
Lv 22,7  7 com se colguerà lo sol, lavors  serà nèdeu e porà menjar de las coses  
Lv 22,12  12 E si la filla del sacerdot  serà dada per muller a algú del poble, no  
Lv 22,21  sia acceptable. Nenguna màcula no  serà en aquell, 22 axí com sech o trenchat 
Lv 23,3  die, que és dissapte, reposareu, e  serà apellat sant. Neguna obre no fareu en 
Lv 23,7  per VII dies. 7 E lo die primer  serà apellat per vosaltres sant; neguna  
Lv 23,8  a Déu per VII dies, e lo die VIIè  serà colt e sant, e neguna obra servil no  
Lv 23,8  e sant, e neguna obra servil no  serà feta en ell. Capítol XXIII 9 E parlà  
Lv 23,24  mes, en lo primer die del mes,  serà a vosaltres lo die del dissapte en  
Lv 23,24  de alegrament e de cridament, e  serà apellat sant. 25 Neguna obre servil  
Lv 23,27  –En lo desè die de aquest mes setè  serà die de perdonansa e de festivitat, e  
Lv 23,27  de perdonansa e de festivitat, e  serà apellat sant, e aflegireu vostres  
Lv 23,29  Déu vostro. 29 Tota ànima que no  serà aflegida en aquell die serà perida  
Lv 23,29  que no serà aflegida en aquell die  serà perida del ceu poble. 30 E  
Lv 23,30  ferà obre en aquell die,  serà tallat de son poble. 31 Donchs, no  
Lv 23,31  neguna obre en aquell die, e açò  serà fur perdurable a vosaltres en totas  
Lv 23,35  a nostro Senyor. 35 »Lo die primer  serà apellat festivitat e santedat, e no  
Lv 23,36  al Senyor, e lo die VIIIè  serà die de reclamament e molt sant, e  
Lv 23,36  holocausts a nostro Senyor, e açò  serà a vosaltres en fur, e no fareu neguna 
Lv 23,39  dies. Lo die primer e lo die VIII  serà dissapte, ço és, que posareu. 40 E  
Lv 24,3  del vespre entrò al matí, e açò  serà a vosaltres fur perdurable e en  
Lv 25,12  mas del camp menjareu ço que  serà en ell. 13 »En l’any jubileu  
Lv 25,25  de remció és venuda. 25 »E si  serà aflegit ton frare e vendrà la sua  
Lv 25,28  lavor en sa possació. 28 E si no  serà trobat en la mà de aquell perquè puga 
Lv 25,31  en l’any jubileu. 31 E si la casa  serà en vila que no haja murs, e per dret  
Lv 25,31 dret de camp la vendrà; si abans no  serà remuda, en l’any jubileu retornerà a 
Lv 25,35  possació perdurable és. 35 »E si  serà afeblit ton frare e vendrà en ta mà  
Lv 25,39  fos vostre Déu. 39 »E si ton frare  serà tochat de gran pobresa e per açò ell  
Lv 25,40 mas axí com a logater, car avidedís  serà ab tu entrò en l’any jubileu, e  
Lv 25,47 duresa. 47 »E si algú de tos frares  serà opremut per pobresa e vendrà si matex 
Lv 25,50  jubileu, e la moneda per la qual  serà venut segons lo nombre dels anys, e  
Lv 26,5  las messas lo gra, e la terra  serà cuberta de sament, e menjareu los  
Lv 26,6  pau a vosaltres, e dormireu e no  serà qui us despert, e levaré de la terra  
Lv 26,16  sament, car per vostros enamichs  serà devorade. 17 E posaré la mia faç  
Lv 26,33  aprés vosaltres lo meu cultell, e  serà la vostre terra deserta e vostres  
Lv 27,3  lo preu ceu sots stimació: 3 Si  serà mascle de XX fins en XXXX anys,  
Lv 27,5 si és fembra, donerà’n XXX. 5 E si  serà de V anys tro a XX, lo mascle derà XX 
Lv 27,9 que pugue éser sacrifichade, lo vot  serà sant 10 e no ho porà mudar, ço és a  
Lv 27,10 cambiat e aquell per què és cambiat  serà concegrat a nostro Senyor. 11 Negun  
Lv 27,14  e segons lo preu que per aquell  serà ordonat serà venuda. 15 E si aquell  
Lv 27,14 lo preu que per aquell serà ordonat  serà venuda. 15 E si aquell qui féu lo vot 
Lv 27,16  camp de la sua possació [*]  serà concegrat al Senyor, segons la masura 



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

789 
 

Lv 27,16  segons la masura de la sament  serà stimat lo preu: si ferà sembrade de  
Lv 27,17  any jubileu secrificharà son camp,  serà stimat per aytant com porà valer; 18  
Lv 27,20 20 e si no’l volrà rembre, mas que  serà a algun altre venut, d’equí avant no 
Lv 27,21  de l’any jubileu, car santifichad  serà a Déu, e és possació concegrada, e  
Lv 27,22  e no de las pocessions mayors, e  serà santifichat al Senyor, 23 compterà lo 
Lv 27,27  ’l a altre per aytant com dabans  serà stimat. 28 »Tot ço que a Déu serà  
Lv 27,28  serà stimat. 28 »Tot ço que a Déu  serà concegrat, sia home o animal o camp,  
Lv 27,28  ni’s pot rembre. E qualque cose  serà concegrada una vegade, serà sant dels 
Lv 27,28  cose serà concegrada una vegade,  serà sant dels sants al Senyor. 29 E tota  
Lv 27,29  Senyor. 29 E tota concegració que  serà oferta per home, no sia remut; e si  
Lv 27,33  33 No tries ni bo ni mal, ne  serà cambiat per altre cose, car si algú  
Lv 27,33 cose, car si algú ho muderà, ço que  serà mudat e ço que’s muderà serà  
Lv 27,33  que serà mudat e ço que’s muderà  serà santifichat al Senyor Déu e no’s deu 
Lv 14,2  de lebrós com hom lo deurà mundar:  »Serà aduyt al prevere, 3 e axirà lo  
Ex 7,18  morran, e las aygües pudiran, e  seran turmentats tots los de Egipte qui  
Ex 8,21 mosques, e las cases dels egipcians  seran plenas de mosques de diversos  
Ex 9,19  camp, car hòmens e bèsties [*] qui  seran trobades defora [*], sobre los quals 
Ex 10,14 Egipte [*], que may aytals fóran ni  seran, 15 e cobriren tota la terra, e  
Ex 21,4  e fillas, la fembra e los fills  seran de son senyor, e ell axirà ab son  
Ex 22,24  -s’ha e faré-us [*] glay, e  seran vostres mullers vídues, e vostros  
Ex 25,14  e metràs-los per los forats qui  seran al costat de la archa perquè sia  
Ex 25,22  a saber, enmig de II xerubins qui  seran sobre la archa del testimoni, de  
Ex 25,34 l’asta, 34 mas en aquell canalobre  seran IIII anaps en manera de nou,  
Ex 25,36  sperulles e los canons de aquell  seran tots ab martell stoserats d’or pur. 
Ex 26,2  XXVIII colzades [*]; de una masura  seran totas 3 les V cortinas, e sí seran  
Ex 26,3  seran totas 3 les V cortinas, e sí  seran ajustades ensemps; las altres V per  
Ex 26,17  en aquesta guisa totas las taulas  seran aparellades. 18 E hauran XX colzades 
Ex 26,21  d’argent, e II fundaments  seran posats sots cascuna taula. 22 E al  
Ex 26,23  VI taulas; 23 puxas altres VI qui  seran als angles aprés lo dos del  
Ex 26,24  aprés lo dos del tabernacle. 24 E  seran ajustades dejús tro a dessús, e un  
Ex 26,24 e un ajustament las tendrà totas; e  seran ajustades [*] las II taulas que deu  
Ex 26,28  V a l’altre [*], 28 e aquells qui  seran mesos de aquell matex nombre per mig 
Ex 26,32 colones del fust de setim. Aquellas  seran deurades e hauran los caps d’or,  
Ex 26,33  los fondaments d’argent. 33 [*]  seran per los sercles dintre en què  
Ex 26,33  en què lo santuari e los santuaris  seran partits. 34 »E posats los sants de  
Ex 27,7  7 e metràs-los per sercles, e  seran de la un e de l’altre costat de l’ 
Ex 27,9 palau del tabernacle ves migjorn, e  seran las tendes de bis retort. En un  
Ex 27,12  del palau qui guarda ves ponent  seran las tendas per L colzos, e X colones 
Ex 27,17  17 Totas las colones del palau  seran vestidas entorn de launes d’argent  
Ex 28,4  e servescha a mi. 4 »E aquests  seran los vestits: ressional sobre lo  
Ex 28,20 crisòlitus e oniquinus e barilus. E  seran encloses en or per lus órdens. 21 E  
Ex 29,9  e posar-los-has mitres, e  seran mos sacerdots en religió perdurable. 
Ex 29,21  Aron e a sos fills [*]. »E quant  seran segrats ells e las vestidures, 22  
Ex 29,34 matí, cremar-ho-has ab foch; no  seran menjades car santifichades són. 35  
Ex 30,12  Déu, e no haurà plaga en ells com  seran comptats. 13 Açò darà tot aquell qui 
Lv 2,11  11 »Totas las prezentallas que  seran ofertas a nostro Senyor sían menys  
Lv 4,35  e per son peccat, e lurs peccats  seran perdonats. 5,Tit Capítol quint 1 »E  
Lv 6,18  tots aquells qui tocharan aquella  seran santifichats. 19 E parlà nostro  
Lv 7,24  mortas per si e d’aquellas que  seran mortas per altres bísties [*] en  
Lv 7,30  abdues las coses que oferran a Déu  seran consegrades, liura-ho al sacerdot, 
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Lv 11,28 al vespre, car totas aquestas coses  seran comptades entre las ensutzades. 29  
Lv 11,32  entrò al vespre, e axí aprés  seran mundades. 33 E tot vaxell de terra  
Lv 11,34  si serà gitada aygüe demunt ells  seran no nèdeus, e tota cose que beureu  
Lv 11,35 ferros de III peus, sia destrovit e  seran no nèdeus. 36 E las fonts e las  
Lv 11,36  tota cose on se ajústan las aygües  seran mundes, e si las tocharà neguna de  
Lv 11,36  neguna de las mortas, aquellas  seran ensutzades. 37 E si’n chaurà sobre  
Lv 12,6  de la sua purifichació. 6 »E com  seran complits los dies de la sua  
Lv 13,26  és [*]; 26 e si los pèls no  seran blanchs ni la plaga no serà pus  
Lv 13,32  que no sia sclatada e los cabells  seran en lur color e lo loch de la plaga  
Lv 14,43  43 E si aprés que las pedres na  seran remogudes e las parets seran razes e 
Lv 14,43  na seran remogudes e las parets  seran razes e altre crosta hi serà posade, 
Lv 14,44  hi serà tornada e per las parets  seran scampades las màculas, la lebrozia  
Lv 15,11  sua vestimenta, e levats ab aygüe,  seran no nèdeus entrò al vespre. 12 E  
Lv 16,27  27 E lo toro e lo cabrit que  seran degollats per peccat e dels quals és 
Lv 16,27  aportada la sanch en lo santuari,  seran aportats fora de las albergades e  
Lv 16,27  aportats fora de las albergades e  seran cremats ab foch, axí las pells com  
Lv 19,20  ne no li serà donada libertat, e  seran abdosos †ajustats†; no deven morir,  
Lv 19,23  Iª scorsa– d’aquells poms que  seran germinats e seran no nèdeus a  
Lv 19,23  aquells poms que seran germinats e  seran no nèdeus a vosaltres e no menjareu  
Lv 20,21  la vergonya de son frare, e per ço  seran menys de fills. 22 »Guardau las mias 
Lv 21,6  no fassen tallements, 6 car sants  seran a lur Déu e no ensutzen lo nom d’  
Lv 21,6  lur Déu ofiren, e per amor d’assò  seran sants. 7 »No prenguen per muller  
Lv 22,12  no menjarà de aquellas coses que  seran sacrifichades ni de las pormíssias;  
Lv 22,27  –Bous e ovellas e cabres, com nats  seran, VII dies seran sots las mamellas de 
Lv 22,27  e cabres, com nats seran, VII dies  seran sots las mamellas de lur mare, e en  
Lv 22,27  e en lo die vuytè d’equí avant  seran bons a oferir al Senyor. 28 E bou e  
Lv 23,18 I vadell del folch, e II moltons, e  seran en holocaust [*] en odor de suavetat 
Lv 23,20  pans de las promícies devant Déu,  seran en ús d’aquell. 21 E apellareu  
Lv 23,34  en lo XVèn die de aquest mes cetè  seran las fèries dels Tabernacles per VII  
Lv 24,9 en fur perdurable. 9 E aquells pans  seran de Aron e de sos fills per ço que  
Lv 25,6  de la terra. 6 E’n lo VIIèn any  seran a vosaltres en menjar, a tu e a ton  
Lv 25,45  vosaltres o aquells qui d’ells  seran nats en la vostra terra. E haureu  
Lv 26,4  derà son germinament, e los arbres  seran complits de fruyts; 5 e atenyeran  
Lv 26,22  tornerà tot ço del vostro, e  seran desertas las vias vostres. 23 »E si  
Lv 26,26  del pa vostro axí que X fembras  seran en I forn coent los pans e retran  
Lv 26,39 39 E si algú romandrà de vosaltres,  seran desfets per lurs peccats en la terra 
Lv 26,39  de lurs pares e per los lurs  seran aflegits, 40 entrò que confessen  
Lv 26,44  ànima. 44 Emperò gens per açò, com  seran en terra stranya, jo no’ls gitaré  
Lv 27,8  XV cicles, e la fembra, X. 8 E si  seran pobres que no puguen star a la dita  
Lv 27,32  qualquequal aporterà las dècimes,  seran santifichades a nostro Senyor. 33 No 
Ex 4,16  tu al poble e serà ta bocha, e tu  seràs ço que a Déu tany. 17 E prin aquesta 
Ex 18,18  fas bona cose. 18 De foll treball  seràs guastat tu e aquest poble qui és ab  
Ex 23,9  dels justs. 9 »E ab palagrí no  seràs trist, car vosaltres sabeu las  
Lv 10,16 lo Senyor Déu. 16 E com Moysès  serchàs entre aquestas coses lo boch  
Ex 25,12  corona d’or entorn 12 e IIII  sercles d’or, e posar-los-has en IIII 
Ex 25,12  has en IIII angles de la archa: II  sercles haja en la un costat, e II, en l’ 
Ex 26,6  [*] se puguen adobar. 6 E feràs L  sercles o anells d’or ab los quals los  
Ex 26,33  d’argent. 33 [*] seran per los  sercles dintre en què poseràs l’archa del 
Ex 27,7  de aram, 7 e metràs-los per  sercles, e seran de la un e de l’altre  
Ex 38,7 de launas de aram, 7 e manà’ls als  sercles qui parien al costat de l’altar;  
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Ex 3,12 Yrrael de Egipte? 12 E dix Déu: –Jo  seré ab tu, e aquest senyal hauràs que jo  
Ex 4,12  No sóm jo? 12 Vé, donques, e jo  seré ab tu en la tua bocha, e ensenyar-  
Ex 4,15 mias paraulas en la sua bocha, e jo  seré en la tua bocha e en la sua, e  
Ex 6,7  [*], 7 e us rembré en pobles, e  seré vostro Déu, e sabreu que jo sóm  
Ex 8,29  per mi. 29 Dix Moysès: –Quant  seré pertit de tu, pregaré per tu nostro  
Ex 17,9 combatre quantre Amalech demà, e jo  seré a la sima del munt e hauré la verga  
Ex 23,29  abans que tu intres. 29 »Jo los  seré devant de cara de I any per ço que la 
Ex 29,45 ço que usen a mi de sacerdoci. 45 E  seré enmig dels fills de Yrrael e saré lur 
Ex 33,19  respòs: –Jo’t mostraré tot bé, e  seré apellat en nom “Nostro Senyor” devant 
Lv 10,3  és ço que parlà nostro Senyor: Jo  seré santificat en aquells qui s’acosten 
Lv 10,3 acosten a mi, e devant tot lo poble  seré glorifichat. E com ho oyí Aron,  
Ex 24,7  que nostro Senyor ha parlat, e  serem obedients a ell. 8 E pres la sanch e 
Ex 19,5 mia veu e guardau la mia covinensa,  sereu mon poble, car mia és tota la terra, 
Ex 19,6 mia és tota la terra, 6 e vosaltres  sereu a mi regne sacerdotal e gent santa.” 
Lv 11,45  fos a vosaltres en Senyor. Sants  sereu, car jo sóm sant. 46 »Aquesta és la  
Lv 14,34  a Moysès e Aron dient: 34 –Com  sereu intrats en la terra de Canahan, la  
Lv 16,30  peccats: devant nostro Senyor  sereu mundats. 31 Lo dissapte é  
Lv 19,23  -li jaquit son peccat. 23 »Com  sereu entrats en la terra de Canahan e  
Lv 20,26  vosaltres que són no nèdeas. 26 »E  sereu sants a mi, car jo sóm sant. Jo sóm  
Lv 23,10  d’Irrael e digues a ells: »Com  sereu intrats en la terra la qual jo  
Lv 26,12  e saré Déu vostro, e vosaltres  sereu poble meu, 13 car jo sóm lo Senyor  
Lv 26,17  la mia faç contre vosaltres, e  sereu consumats devant vostros enamichs, e 
Lv 26,34  de la sua solitut, car vosaltres  sereu 35 en la terra dels hosts; e  
Lv 11,30  segons son genus, 30 e dragó e  sergantana e cameleon e luert e cocodilus; 
Ex 23,33  als lurs déus, la qual cose ta  seria gran scàndol. 24,Tit Capítol  
Ex 4,3 terra. E gità-la en terra e tornà  serp, axí que fugia Moysès. 4 E dix nostro 
Ex 7,9 la devant Farahó”, e tornar-s’ha  serp. 10 E intraren Moysès e Aron a  
Ex 7,10  Farahó e sos servents, e tornà  serp. 11 E apellà Farahó los savis e los  
Lv 21,20  en l’ull, o si serà ronyós o  serpiginós o lantillós o pigatós; 21 tots  
Lv 22,22  de algun mal, o pigota o scàbia o  serpiyen o impetigen. No oferràs aquell al 
Lv 13,48 en stam o sots regiment d’aquell o  serta pell o qualque cose que sia feta de  
Ex 8,22  que no hy haurà moscas, e sabran  sertament que jo sóm Senyor enmig de la  
Lv 18,4  no aneu. 4 Feu los meus judicis e  servau los meus manaments, e anau en  
Ex 4,10  die ensà, pus que parles al teu  servent, car só de la pus embarassada  
Ex 12,44  Pascha: »No’n menjarà [*] 44 ton  servent comprat si no és circuncís, e si  
Ex 20,10  tu ni ton fill ni ta filla ni ton  servent ni ta serventa ni la tua bístie ni 
Ex 20,17  la case de ton proÿsme [*], ni lo  servent ni la serventa ni lo bou ni l’  
Ex 21,2  que’ls poseràs: 2 »Si compres  servent hebreu, VI anys te servirà; al VII 
Ex 21,5  axirà ab son vestir. 5 E si diu lo  servent: “Jo am mon senyor e ma muller e  
Ex 21,6  orella ab una alena, e serà-li  servent per tostemps. 7 »Si algú ven sa  
Ex 21,20  hauria feta. 20 »E qui ferirà son  servent o sa serventa ab verga e morrà en  
Ex 21,26  blavura. 26 »E si ferrà negú son  servent o serventa e li trau l’ull e’l  
Ex 21,27  27 e si la dent li arrancha a son  servent o serventa, axí matex los lexerà  
Ex 21,32 semblant centènsia. 32 E si és vell  servent o serventa, darà XXX besants de  
Ex 33,11  ell anava a las albergades, lo seu  servent Josuè, fill de Nuu, infant, no’s  
Lv 25,6 a vosaltres en menjar, a tu e a ton  servent e a ta serventa e a ton logater e  
Ex 20,10  ni ta filla ni ton servent ni ta  serventa ni la tua bístie ni strany qui  
Ex 20,17  proÿsme [*], ni lo servent ni la  serventa ni lo bou ni l’aze, no res que  
Ex 21,7  7 »Si algú ven sa filla en  serventa, axir [*] n’ha axí com las  
Ex 21,20  20 »E qui ferirà son servent o sa  serventa ab verga e morrà en sa mà, serà  
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Ex 21,26  26 »E si ferrà negú son servent o  serventa e li trau l’ull e’l ferà orp,  
Ex 21,27 la dent li arrancha a son servent o  serventa, axí matex los lexerà anar  
Ex 21,32  32 E si és vell servent o  serventa, darà XXX besants de argent al  
Ex 23,12  ton bou e ton aze e lo fill de ta  serventa e l’estrany. 13 »Tot ço que us  
Lv 19,20  en scampament de samensa, que sia  serventa, jatcia ço que sia noble emperò  
Lv 25,6 menjar, a tu e a ton servent e a ta  serventa e a ton logater e a l’estrany  
Ex 21,7  axir [*] n’ha axí com las  serventas han acostumat axir; 8 e si  
Lv 25,44  lo Senyor ton Déu. 44 »Servents e  serventas sían a vosaltres de las nacions  
Ex 5,15  -li: –Per què fas quantre nós,  servents teus? 16 Vet que no’ls dóna hom  
Ex 5,16  com primer. Vet que nosaltres  servents teus som; ¿per què’ns feren a  
Ex 5,21 la pudor nostra devant Farahó e sos  servents; haveu-los donat cultell per ço 
Ex 7,10  Aron la verga devant Farahó e sos  servents, e tornà serp. 11 E apellà Farahó 
Ex 7,20  aygüe del flum devant Farahó e sos  servents, e girà’s en sanch; 21 e los  
Ex 8,3  teu lit, e en las cases dels teus  servents e del teu poble [*] 4 [*].” 5 E  
Ex 8,9  quant, e pregaré per tu e per tos  servents e per ton poble que las granotas  
Ex 8,11  de tu e de ta casa, e de tos  servents e de ton poble, e romandran  
Ex 8,21 ’l lexas, jo trematré a tu e a tos  servents e a ton poble e’n tas cases tots 
Ex 8,24  gran en la casa de Farahó e en sos  servents e’n tota la terra de Egipte, e  
Ex 8,29  han de tu e de ton poble e de tos  servents; emperò no’m vullas pus enganar  
Ex 9,14  plagues sobre ton cor e sobre tos  servents e ton poble, per ço que sàpies  
Ex 9,20  paraula de Déu féu fugir los seus  servents e lo bestiar en lurs cases e  
Ex 9,20 bestiar en lurs cases e pertir dels  servents de Farahó, 21 e aquell qui  
Ex 9,21  Senyor Déu lexà tots los seus  servents als camps e las bísties. Capítol  
Ex 9,30  Déu és, 30 car jo sé que tu ni tos  servents no temeu Déu. 31 Encara lo li e  
Ex 9,35  e fou agreujat lo seu cor e de sos  servents massa endureÿt, e no lexà los  
Ex 10,1  jo he endureÿt lo seu cor e de sos  servents per ço que fassa aquests senyals  
Ex 10,6  las tuas cases e dels teus  servents e de tots los de Egipte, que may  
Ex 11,3  fort en terra de Egipte devant los  servents de Farahó e devant lo poble. 4 E  
Ex 12,30  levà’s Farahó de nits, e tots sos  servents e tota la terra de Egipte, e fou  
Ex 14,5 fou mudat lo cor de Farahó e de sos  servents sobre lo poble, e diguéran: –¿Per 
Ex 32,13  Abraam e de Ysach e de Jacob, tos  servents, a qui jurist per tu matex e  
Lv 25,42  de sos pares; 42 car ells són mos  servents e jo treguí a ells de terra de  
Lv 25,42 no vendràs aquells sots condició de  servents, 43 ni no aflegiràs aquells per  
Lv 25,45  vostra terra. E haureu aquells en  servents, 46 e per heretatge, transportant 
Lv 25,55  axirà ab sos infants. 55 »Car mos  servents són los fills de Yrrael, los  
Lv 25,44  mas tem lo Senyor ton Déu. 44  »Servents e serventas sían a vosaltres de  
Ex 4,23  és. 23 Jo lex a mon fill que’m  servescha, e no’l volguist lexar anar; jo 
Ex 28,3  a Aron en què sia santificat e  servescha a mi. 4 »E aquests seran los  
Lv 16,32  qual haurà untada la mà per ço que  servescha axí com a sacerdot per son pare; 
Lv 25,51  basta, ans n’ha a servir enchara,  servescha tants anys tro que complescha ço 
Ex 40,13  de santas vestiduras per ço que’m  servèschan e la lur unció profit en lur  
Ex 14,12  e dèyam: “Pertex-te de nós e  serviam los egipcians”? Car molt més val  
Ex 1,14  de teula e de rejola, e per altres  servicis [*]. 15 E dix lo rey de Egipte a  
Ex 14,31  Senyor Déu, e a Moysès lo seu  servidor. 15,Tit Capítol XX 1 Adonchs  
Lv 5,8  e plom-li lo cap de la part del  servigal axí que li aparega lo coll en  
Lv 23,7  per vosaltres sant; neguna obre  servil no fareu en aquell, 8 mas ofarreu  
Lv 23,8  serà colt e sant, e neguna obra  servil no serà feta en ell. Capítol XXIII  
Lv 23,21  die festevitat santa; neguna obre  servil no fareu en aquell. Açò és fur  
Lv 23,25 e serà apellat sant. 25 Neguna obre  servil no fareu en aquell, e oferreu  
Lv 23,35  e santedat, e no fareu neguna obre  servil en aquell. 36 E VII dies oferreu  
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Lv 23,36  en fur, e no fareu neguna obre  servil en aquell. 37 »Aquestas són las  
Ex 14,12  los egipcians”? Car molt més val  servir los de Egipte que morir en aquest  
Lv 25,51 si son loguer no basta, ans n’ha a  servir enchara, servescha tants anys tro  
Ex 21,2  compres servent hebreu, VI anys te  servirà; al VII any axirà de grat. 3 Ab  
Ex 23,33  no’t fassen peccar ves mi si tu  serviràs als lurs déus, la qual cose ta  
Ex 23,25  e trencharàs las ymatges. 25 E  servireu a nostro Senyor Déu, que jo  
Ex 14,5  que lexàssem Yrrael que no’ns  servís? 6 E pres la sua carreta e tot lo  
Lv 26,13 de la terra de Egipte per ço que no  servísseu a ells, e qui trenquí las  
Lv 25,52 complescha ço que costà. 52 E si ha  servit més que no costà, sían comptats los 
Lv 25,52  comptats los anys que haurà més  servit tro a l’any jubileu, e sia-li  
Lv 25,52 -li retut lo preu aytant com haurà  servit; 53 emperò si haurà servits los  
Lv 25,53  haurà servit; 53 emperò si haurà  servits los anys, guarde’t que devant tu  
Ex 6,6 “Jo sóm Senyor qui us desliuraré de  servitut e us desliuraré de càrcer dels  
Ex 13,3  isqués de Egipte e de la casa de  servitut, en què nostro Senyor vos tragué  
Ex 13,14  Senyor de Egipte, de la casa de  servitut. 15 Quant Faraó hach endureÿt son 
Ex 20,2  de terra de Egipte, de la casa de  servitut. 3 »No hauràs déus stranys devant 
Ex 40,23  la taula, ves migdie, 23 e alongà  ses luernas per orde [*]. 24 [*] 25 [*]  
Lv 11,27  serà ensutzat. 27 E qui irà sobre  ses palmes de tots los animals que van ab  
Lv 13,34 mundarà aquell, e com haurà levades  ses vestidures serà nèdeu. 35 E si aprés  
Lv 16,4 li e bragues de li per ço que amach  ses vergonyes, e sinya encara correja de  
Lv 16,24  en lo loch sant, e aporteran-li  ses vestidures. E com serà axit, aporterà  
Lv 18,19 viurà. 19 »A la fembra que haurà de  ses mèstrues [*], no revaleràs la sua  
Ex 17,3  Senyor? 3 E hagué alí lo poble  set per fretura d’aygüe, e murmurà  
Ex 17,3 nostros fills e a nostro bestiar de  set? 4 E cridà Moysès a nostro Senyor e  
Ex 12,15  de Yrrael, del primer die tro al  setè. 16 Lo primer die serà sant e honrat  
Lv 13,34 per altres VII dies; 34 e si lo die  setè veurà que la plaga stiga en son loch  
Lv 13,51  lo tinga per VII dies, 51 e en lo  setè die sia guardat: si comenserà a  
Lv 14,9  sua tenda VII dies; 9 e en lo die  setè rague’s lo cap e la barba [*] e los  
Lv 14,39  la porta per VII dies; 39 e en lo  setè die tornerà lo prevere en la casa, e  
Lv 23,27  27 –En lo desè die de aquest mes  setè serà die de perdonansa e de  
Lv 23,39  Senyor. 39 »E en lo XV die del mes  setè, com vosaltres ajustareu tots los  
Ex 16,27 no n’hi trobarà hom. 27 E vench lo  setèn die, e isquéran alguns del poble per 
Ex 20,11  e ço qui és en ells, e posà en lo  setèn die, e per ço beneý nostro Senyor lo 
Ex 31,17 dies féu Déu lo cel e la terra e lo  setèn die cessà de la obre.” 18 E donà  
Ex 35,2  Déu fer: 2 “VI dies fareu obre. Lo  setèn die serà a vós [*], dissapte e repòs 
Lv 25,9  9 e feràs cornar la botzina en lo  setèn mes, en lo desèn die del mes, car  
Ex 25,5  e pells de jacint, e lenya de  setim, 6 e oli e alum e ensens e ungüent e 
Ex 25,10 fereu 10 aquella archa: del fust de  setim qui haja de fons II colzos e mig, d’ 
Ex 25,13  13 E feràs forrallats de fust de  setim, e cobrir-los-has d’or, 14 e  
Ex 25,23  23 »E feràs taula del fust de  setim, qui haurà II colzos de lonch, e d’ 
Ex 25,28  forrellats feràs del fust de  setim e environar-los-has d’or per  
Ex 26,15 l’altar del tabernacle del fust de  setim, 16 que cascuna haja X colzades de  
Ex 26,26  26 »E feràs forellats del fust de  setim V, per ço que tenguen las taulas a  
Ex 26,32  devant IV colones del fust de  setim. Aquellas seran deurades e hauran  
Ex 26,37  37 E las V colones del fust de  setim deureràs, e devant ellas aduran hom  
Ex 27,1  1 »E feràs l’altar de fust de  setim, qui haurà V colsos de longuesa e  
Ex 27,6  forrellats en l’altar, de fust de  setim, los quals cobriràs de launas de  
Ex 30,1  la timiama, dels fusts de  setim, 2 qui haurà I colzo de longuesa e  
Ex 35,7  moltons robricades [*], e fust de  setim 8 e oli a las lumenàries e per ço  
Ex 35,24  oferían a nostro Senyor, e fust de  setim a veriables usos. 25 E las fembras  
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Ex 36,20  20 E féu las taulas [*] de fust de  setim; 21 e la una taula havia X colzos de 
Ex 36,31  31 E féu forrellats de fust de  setim, V a tenir las taulas de la un  
Ex 36,36  36 e IIII colones de fust de  setim, e deurà-las ab los caps e féu los 
Ex 37,1  1 E féu Bezelael archa del fust de  setim, e havia II colzos [*] de lonch e I  
Ex 37,4  a l’altre. 4 E féu forrellats de  setim, e cobrí’ls d’or, 5 e mès-los  
Ex 37,15  en aquellas forrellats del fust de  setim, e environà’l d’or fort bell, 16 e 
Ex 37,28  aquells forrellats féu del fust de  setim, e cobrí’ls de launes d’or. 29 E  
Ex 38,1 E féu altar de holocaust de fust de  setim, de V colzos, quadrat, e III colzos  
Ex 38,6  a portar. 6 E féu-los de fust de  setim, e cobrí’ls de launas de aram, 7 e  
Lv 12,5  fembra, serà no nèdea per II  setmanas, entorn lo gitament de las  
Ex 34,22  segar staràs. 22 »La festa de las  Setmanas ma feràs en las promíssias de la  
Lv 23,16  16 entrò a l’altre die de la  setmane cetena, ço és, L dies, e axí  
Lv 23,15  la garba de las promíssias VII  setmanes plenas 16 entrò a l’altre die de 
Lv 25,8  ab tu. 8 »E nombreràs a tu VII  setmanes d’anys, ço és, VII vegades VII,  
Ex 3,7  del meu poble en Egipte, e oyí lo  seu crit per la duresa de aquells qui’ls  
Ex 4,21  devant Farahó. E jo endureyré lo  seu cor e no lexerà lo poble. 22 E diràs  
Ex 7,3  sa terra. 3 Mas jo li endureyré lo  seu cor, e montiplicaré los senyals e mes  
Ex 8,31  Farahó e dels cervents seus e del  seu poble, que no n’hi romàs neguna.  
Ex 9,35  lo peccat, 35 e fou agreujat lo  seu cor e de sos servents massa endureÿt,  
Ex 10,1  a Farahó, car jo he endureÿt lo  seu cor e de sos servents per ço que fassa 
Ex 11,5  del primer fill de Farahó qui  seu en la sua cadira, tro al primer fill  
Ex 12,46 suas carns defora, ne trencharàs lo  seu os. 47 »Tota la companya dels fills de 
Ex 14,4  ha enclozos.” 4 E jo endureyré lo  seu cor, e encalsarà-us, e gloriajar m’ 
Ex 14,6  6 E pres la sua carreta e tot lo  seu poble ab si, 7 e amenà DC carretas  
Ex 14,31  nostro Senyor Déu, e a Moysès lo  seu servidor. 15,Tit Capítol XX 1 Adonchs  
Ex 15,3  és axí com a baró bataller, e lo  seu nom és Totpoderós. 4 Los carros de  
Ex 16,31  E apellaren los fills d’Irrael lo  seu nom magna, e era axí com a sament  
Ex 16,31 a sament blancha de soliandre, e lo  seu tast semblant a [*] mel. 32 E dix  
Ex 17,13  13 E Josuè encalsà Amalech e lo  seu poble ab spasa. 14 E dix nostro Senyor 
Ex 18,10 desliurà de la mà dels egipcians lo  seu poble. 11 Ara he conegut que és gran  
Ex 20,7  qui pendrà lo nom del Senyor Déu  seu en va. 8 »Remembre’t que santifichs  
Ex 21,34 las bísties, e ço qui hy morrà serà  seu. 35 E si bou strany nafre a l’altre e 
Ex 32,14  lo mal que havia parlat quantre lo  seu poble. 15 E devallà Moysès del munt, e 
Ex 33,7  fora las albergades, e apellà lo  seu nom «tenda de covinensa». E tot lo  
Ex 33,11  ell anava a las albergades, lo  seu servent Josuè, fill de Nuu, infant, no 
Ex 34,14  déus stranys. Nostro Senyor e lo  seu nom és gelós, Déu és envejós. 15 No  
Ex 35,34  pichadura [*]. 34 E ha donat en lo  seu cor tot lo saber a Holiap, fill de  
Ex 37,17 canalobre d’or molt pur [*], e del  seu abre axien anaps e sperullas e liris,  
Lv 1,4  plasent e profitarà al denejant  seu. 5 E si sacrificarà vadell devant  
Lv 4,26  e preguerà per ell per ço que lo  seu peccat sia perdonat. 27 »E si ànima  
Lv 15,21  on dormirà o ciurà en los dies del  seu depertiment serà ensutzat. 22 E qui  
Ex 29,22  lo grex del moltó e la coha e lo  sèu qui cobre los budells, e la ret del  
Lv 3,16  de suau odor al Senyor Déu. Tot lo  sèu serà de nostro Senyor. 17 »Perdurable  
Lv 4,8 lo intrament del tabernacle. 8 E lo  sèu del vadell oferrà per lo peccat, axí  
Lv 4,19  del testimoni. 19 E prenga tot lo  sèu e face’n perfum sobre l’altar. 20 E  
Lv 4,26  git al fonament de aquell. 26 E lo  sèu d’ell perfumarà demunt la ara axí com 
Lv 4,31  de aquell. 31 E pendràs tot lo  sèu axí com se sol pendre dels sacrificis  
Lv 4,35  fonament de aquell. 35 E prenga lo  sèu e fassa d’ell axí com se sol fer del  
Lv 4,35 fassa d’ell axí com se sol fer del  sèu del moltó que és sacrifichat per  
Lv 6,12  posat, dessobre farà perfum del  sèu dels sacrifics pacifichables. 13  
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Lv 7,4  4 e abdosos los ronyons, e lo  sèu demunt ells, e la tela e aquell del  
Lv 7,23  23 –Parla als fills d’Irrael: »Lo  sèu dels bous e de las ovellas e de las  
Lv 7,24  e de las cabres no menjareu; 24 lo  sèu de las bèsties mortas per si e d’  
Lv 7,25  usos; 25 e si algú menjarà lo  sèu que deu ésser ofert al Senyor Déu en  
Lv 7,30  [*]. 30 Tenint en la mà lo  sèu e en l’altre lo pits devant la porta  
Lv 7,31  sacerdot, 31 lo qual ne fassa del  sèu perfum sobre l’altar, e lo pits serà  
Lv 7,33  33 que ofíran la sanch e lo  sèu; e los fills de Aron hauran en la lur  
Lv 8,16 en los fonaments de aquell. 16 E lo  sèu qui era sobre las entràmanes e sobre  
Lv 8,20 membres, e lo cap e la frexura e lo  sèu mès en lo foch, 21 levats primerament  
Lv 8,25 gità sobre l’altar entorn. 25 E lo  sèu e la coha e tot lo grex qui cobre los  
Lv 8,26  e una fogassa aliza posà sobre lo  sèu e musclo dret. 27 Tot açò ensemps  
Lv 9,10  al fonament de aquell. 10 E lo  sèu e los ronyons e la part del fetge que  
Lv 9,19  sobre l’altar entorn. 19 E lo  sèu del bou e la coha de l’ariet e los  
Lv 9,19  de l’ariet e los ronyons ab lo  sèu e la ratella del fetge 20 posaren  
Lv 9,20  e com foren cremats en l’altar lo  sèu 21 ab los pits d’aquells e las cames  
Lv 9,24  de Déu e devorà lo holocaust e lo  sèu qui era sobre l’altar. E com lo poble 
Lv 10,15 15 enaxí que la cama e lo pits e lo  sèu qui crema en l’altar sia elevat  
Lv 16,25  per ci com per lo poble. 25 E lo  sèu qui ofert és per peccat serà perfumat  
Lv 17,6  del testimoni, e perfumen del  sèu en odor de suavetat al Senyor. 7 E d’ 
Lv 15,10  segut és inmunde. 10 E qualquequal  seurà sobre aquell citi que ha segut  
Ex 5,5  càrrechs! 5 E dix Farahó als  seus: –Veus que molt és lo poble de la  
Ex 5,10  10 E per ço isquéran los  seus majorsdòmens [*] al poble e diguéran: 
Ex 8,31  moscas de Farahó e dels cervents  seus e del seu poble, que no n’hi romàs  
Ex 9,20  o la paraula de Déu féu fugir los  seus servents e lo bestiar en lurs cases e 
Ex 9,21  de nostro Senyor Déu lexà tots los  seus servents als camps e las bísties.  
Ex 15,26  ell ço qui és dret, e obeyràs los  seus manaments [*], no amanaré sobre tu la 
Ex 18,3  que havia lexada, 3 e II fills  seus, la un dels quals havia nom Gersan –e 
Ex 18,14  açò que fas en lo poble? E per què  seus sol e tot lo poble te spera del matí  
Ex 18,23  de Déu e poràs soferir los  seus manaments, e tot lo poble tornar-s’ 
Ex 25,39  lo pes del canalobre ab tots los  seus vexells haurà I quintar d’or molt  
Ex 30,38 que us de aquella odor, perirà dels  seus pobles. 31,Tit Capítol XXXVII 1 E  
Ex 36,34 aquells forrellats, e féu los vazos  seus d’argent, e féu los cercles d’or  
Ex 12,29  del primer fill de Farahó qui  seya en la sua cadira, fins al primer fill 
Ex 16,3 Senyor en la terra de Egipte, quant  sèyam sobre las ollas e menjàvem los pans  
Lv 18,24  quals jo gitaré devant lo vostro  sguardament, 25 en los quals és ensutzada  
Ex 28,26  són de la regió del sobremuscle e  sguarden detràs, 27 e II altres anells qui 
Ex 34,7  e de molta mercè e vertader, 7 qui  sguardes misericòrdia en millers, qui tols 
Ex 1,10  per ço que no moltiplich massa, e  si’s defèn quantre nós féssam batalla  
Ex 1,16 hebreus e vendrà lo temps de parir,  si és mascle ocieu-lo, e si és famella  
Ex 1,16  parir, si és mascle ocieu-lo, e  si és famella stojau-la. 17 E las  
Ex 3,13  pares m’ha tremès a vosaltres”;  si’m diuhen: “Quin nom ha?”, què’ls  
Ex 4,6  Senyor: –Mit la tua mà en ton  si. E quant le hy hach mesa, tragué-la  
Ex 4,7  7 E dix: –Met-la altre vegada al  si. E mès-la-hy, e tragué-la’n  
Ex 4,9 creuran la paraula de l’altre. 9 E  si no crèuhan aquests II senyals ni no  
Ex 4,18  en Egipte per ço que veja encara  si són vius. E dix-li Getró: –Vés en  
Ex 5,5  e quant més irà més crexerà,  si no’ls feu maltraura. 6 E manà aquell  
Ex 8,2  lo meu poble que’m sacrifich. 2 E  si no’ls vols lexar, jo faré tots los  
Ex 8,21  ’m mon poble que sacrifich, 21 e  si no’l lexas, jo trematré a tu e a tos  
Ex 9,2  lo poble meu que’m sacrifich. 2 E  si no ho vols fer, 3 la mia mà serà sobre  
Ex 10,4  Lexa mon poble que sacrifich. 4 E  si hy contrastes e no’ls vols lexar anar, 
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Ex 10,10  E respòs Farahó: –No sia axí, car  si lex a vosaltres e a vostres infants, és 
Ex 11,9  a Moysès: –Farahó no us oyrà,  si bé molts senyals se fan en terra de  
Ex 12,4  per lus companyes e cases; 4 e  si per ventura no hy basten aquells de la  
Ex 12,10 E no’n romandrà res tro al matí; e  si res d’ell na roman, cremar-ho-heu  
Ex 12,44  menjarà [*] 44 ton servent comprat  si no és circuncís, e si és sircuncís  
Ex 12,44  comprat si no és circuncís, e  si és sircuncís menjar-n’ha. 45  
Ex 12,48 dels fills de Yrrael farà açò. 48 E  si negun palegrí vol passar e fer la  
Ex 12,48 serà axí com natural de la terra; e  si no és circuncís, no’n menjarà. 49 »Una 
Ex 13,13  de l’aze rembràs per ovella, e  si no’l rembs, auciuràs-lo tot; e lo  
Ex 13,17  per ventura lo poble no’s penadís  si vaés quantre si batalla e que s’  
Ex 13,17 poble no’s penadís si vaés quantre  si batalla e que s’entornàs en Egipte; 18 
Ex 13,19 aportà Moysès los ossos de Josep ab  si, per ço com havia conjurats los fills  
Ex 14,6  sua carreta e tot lo seu poble ab  si, 7 e amenà DC carretas triades de tots  
Ex 14,10 d’Irrael víran los de Egipte aprés  si, temeren-se fort e cridaren a nostro  
Ex 15,9  la mar. 9 E dix lo enamich: «†Per  si per aquell† pendré e †perí† las  
Ex 16,4 abast a I die, per ço que’ls asaig  si han la mia lig o no, 5 e al VIèn die  
Ex 17,11  levava las mans, vensia Yrrael, e  si un poch las baxava, Amalech vensia. 12  
Ex 18,16  qui demana sentència de Déu, 16 e  si’ls sdevé neguna contesa, vénan a mi  
Ex 18,23  per ço que pus leuger ta sia; 23 e  si açò fas, compliràs los manaments de Déu 
Ex 19,18  e pujava en lo munt lo fum axí com  si fos forn, e era lo munt pahorós, 19 e  
Ex 20,25 vendré a tu e beneyr-t’he. 25 »E  si fas altar de pedre, no’l ma  
Ex 20,25  edificharàs de pedres trencades, e  si levas ton cultell sobre ell serà  
Ex 21,3  n’ischa ab la qual entrà; e  si ha muller, la muller axirà ensemps. 4 E 
Ex 21,4  la muller axirà ensemps. 4 E  si nostro Senyor li donà muller e li  
Ex 21,5  e ell axirà ab son vestir. 5 E  si diu lo servent: “Jo am mon senyor e ma  
Ex 21,8  serventas han acostumat axir; 8 e  si desplau als ulls de son senyor a qui  
Ex 21,8  poder que la vena a strany poble  si la menyspresa. 9 E si la sposa a son  
Ex 21,9  strany poble si la menyspresa. 9 E  si la sposa a son poble, fer-li-ha  
Ex 21,10  ha segons la costuma d’ells; 10 e  si’n pren altre, ferà las nossas a la  
Ex 21,14  loch hon dega fugir e scapar. 14 E  si algú sientment auciurà son proÿsme per  
Ex 21,18  son pare [*], sia mort. 18 »E  si II hòmens se barellaran e la un fér a  
Ex 21,19  no morrà mas geurà al lit, 19  si se’n va defora ab un bastó i’s leu,  
Ex 21,21  mà, serà culpable del peccat; 21 e  si sobreviu I jorn o II, no haurà pena,  
Ex 21,22  pena, car haver és d’ell. 22 »E  si los hòmens sa barallaran e negun ferirà 
Ex 21,23  e los àrbitres jutgeran. 23 E  si mor, retrà ànima per ànima, 24 ull per  
Ex 21,26  nafra, blavura per blavura. 26 »E  si ferrà negú son servent o serventa e li  
Ex 21,27  per l’ull que li ha tret; 27 e  si la dent li arrancha a son servent o  
Ex 21,28  los lexerà anar franchs. 28 »E  si lo bou ab son corn ferirà home o fembre 
Ex 21,29  senyor del bou no haurà mal. 29 E  si lo bou haurà acostumat de ferir, d’hir 
Ex 21,30  e lo senyor del bou tembé; 30 e  si hom lo volia dar per preu, ell darà per 
Ex 21,31  vida ço que hom li demanarà. 31 E  si fer en lo corn fill ni filla, haurà  
Ex 21,32  haurà semblant centènsia. 32 E  si és vell servent o serventa, darà XXX  
Ex 21,33  e lo bou serà mort ab pedres. 33 E  si negú obre sija o cisterna e no la cobre 
Ex 21,35  e ço qui hy morrà serà seu. 35 E  si bou strany nafre a l’altre e aquell  
Ex 21,35  viu e pertir-s’han lo preu en  si e lo cos del mort. 36 E si sabia que lo 
Ex 21,36  preu en si e lo cos del mort. 36 E  si sabia que lo bou fos feridor ab corn e  
Ex 22,1  entrega. 22,Tit Capítol XXVII 1 E  si negú furta bou o ovella e la auciu o la 
Ex 22,2 per I, e IIII ovellas, per una. 2 E  si és ladre qui trench casa de nits e hy  
Ex 22,3 mort, lo feridor no haurà pena; 3 e  si ho fa pus que lo sol sia axit, fa  
Ex 22,3  sia axit, fa homey, ell morrà. E  si no ha què reta per lo ledronici, serà  
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Ex 22,4  per lo ledronici, serà venut. 4 E  si hom li troba ço que ha furtat [*], o  
Ex 22,5  o ovella, al doble ho smenarà. 5 E  si negú fa mal en camp o en vinya e hy  
Ex 22,6  o en vinya smanerà lo dan. 6 »E  si foch ix e crema los blats, aquells qui  
Ex 22,7  lo dan que lo foch haurà fet. 7 »E  si negú comana haver a son amich o vaxell  
Ex 22,7  emblat aquell qui hu haurà rebut,  si és trobat lo ladre, al doble ho retrà.  
Ex 22,9  ni en aze [*] ni en vestir; [*] e  si ells enganaran, al doble ho smaneran a  
Ex 22,10  ho smaneran a lur proÿsme. 10 »E  si algú comana a son proÿsme bou o aze o  
Ex 22,12  no serà costret que ho reta. 12 E  si hom li ho ha tolt per ladronici, retrà  
Ex 22,13  retrà lo dan al senyor. 13 E  si porta cose menjada de bístia, aquell ho 
Ex 22,15 sia, serà costret que ho reta. 15 E  si lo senyor serà present, no ho  
Ex 22,15  no ho restituyrà, majorment  si hu havia logat. 16 »E si negú engana  
Ex 22,16  majorment si hu havia logat. 16 »E  si negú engana fembra verge qui encara no  
Ex 22,17  e pendrà-la per muller. 17 E  si lo pare de la verja no la hy vol dar,  
Ex 22,23  »No noureu a vídua ni a pobill; 23  si’ls nefrau, crideran a mi e jo oyré lur 
Ex 22,25  e vostros fills pobills. 25 »E  si dónes diners o préstich al meu poble  
Ex 22,26  ni l’opembràs ab usures. 26 »E  si prens panyora de ton proÿsme son  
Ex 22,27  e no n’ha altre ab què’s dorme;  si crida a mi, oyr-l’he [*]. 28 »No  
Ex 23,33  ventura no’t fassen peccar ves mi  si tu serviràs als lurs déus, la qual cose 
Ex 24,14  Ja haveu ab vosaltres Aron [*], e  si neguna carela hi ha, aduyts-la a ell. 
Ex 26,9  las quals V ne ajustaràs ensemps a  si, la una e l’altre ajustaràs, axí com  
Ex 29,34  no’n menjarà, car sants són. 34 E  si roman de la carn segrada ni del pa tro  
Ex 32,32  tu los perdons aquest peccat. 32 E  si no hu fas, rau-me, Senyor, del teu  
Ex 33,13  gràcia devant mi.” 13 Donchs,  si he trobada gràcia devant tu, mostre’m  
Ex 33,16 que hajam trobada gràcia devant tu,  si no vas ab nós per ço que siam  
Ex 34,20 fill de l’aze rembràs ab ovella, e  si no deràs preu per ell, serà ocís. Lo  
Ex 36,12 ço que las ances vinguéssan quantre  si la una a l’altre [*]. 13 E Aron féu L  
Ex 40,35  de Yrrael per lurs companyes; 35 e  si penjava, staven dessús en aquell loch.  
Lv 1,5  e profitarà al denejant seu. 5 E  si sacrificarà vadell devant nostro  
Lv 1,10 en odor suau a nostro Senyor. 10 »E  si és la oferta de bísties, [*] o de  
Lv 1,14  fort suau a nostro Senyor. 14 »E  si és la oferta holocaust de aucells, ço  
Lv 2,5 fogassas alizes untades de oli; 5 o  si serà la oferta de cèmola mesclada ab  
Lv 2,7  e scamparàs demunt oli. 7 »E  si la prasentalla serà de †tenor†,  
Lv 3,1 Senyor Déu. 3,Tit Capítol terç 1 »E  si degolladura de pacifichament serà lur  
Lv 3,6  o en odor suau al Senyor. 6 »E  si lur oferta serà de ovellas e la  
Lv 3,7  sia complit e net ofert. 7 »E  si oferran anyell devant nostro Senyor, 8  
Lv 3,12  han oferta a nostro Senyor. 12 »E  si serà cabra la lur oferta e oferran  
Lv 4,3 no’s fassen ferà qualsevolrà: 3 »E  si lo prevera qui és untat peccarà faent  
Lv 4,13 on solen gitar las cendres. 13 »Car  si tota la coŀlecció de Yrrael se ignorave 
Lv 4,22  gran moltitut de peccats és. 22 »E  si peccarà príncep quantre un home de ço  
Lv 4,27  lo seu peccat sia perdonat. 27 »E  si ànima del poble [*] peccarà per  
Lv 4,32 prevere e serà-li perdonat. 32 »E  si de las bísties aportaran a sacrificar  
Lv 5,1 perdonats. 5,Tit Capítol quint 1 »E  si ànima peccarà e oyrà la veu de  
Lv 5,1  ho oyí e hu viu e hy fou concent,  si no ho denunciarà portarà la sua  
Lv 5,2  alguna bístie o que sia morta per  si matexa o per alguna altre reptília, e  
Lv 5,3  ha peccat e deu ésser lexada. 3 »E  si algú tocharà la inmundícia de l’home  
Lv 5,7  lo peccat. 7 »E en altre manera,  si no porà oferir bestiar, ofira II  
Lv 5,11  e serà perdonat a ell. 11 »E  si no abasta son poder que ofira II  
Lv 5,17  e serà a ell perdonat. 17 »Ànima  si peccarà per ignorància e ferà una de  
Lv 6,27 carns d’aquell serà santifichat. E  si de la sanch de aquell en las vestidures 
Lv 6,28  d’ell serà cuyta, sia trenchat; e  si serà vaxell de coure, sia respat e puxs 
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Lv 7,12  que oféran al Senyor. 12 »E  si la oferta serà per acostament de  
Lv 7,16  en aquell die sia menjada, e  si alguna cose romandrà tro al matí, legut 
Lv 7,17 matí, legut és de menjar-la, 17 e  si alguna cose ne serà trobada en lo terç  
Lv 7,24 24 lo sèu de las bèsties mortas per  si e d’aquellas que seran mortas per  
Lv 7,25  [*] en vostros diversos usos; 25 e  si algú menjarà lo sèu que deu ésser ofert 
Lv 10,19  a mi e mengé del sacrifici vuy  si plau devant los ulls de Déu. 20 E com  
Lv 11,23  que solament hagen IIII peus,  si no aquestas que havem ditas, lunyades  
Lv 11,25 serà no nèdeu entrò al vespre. 25 E  si serà nacessària cose que algú port de  
Lv 11,27  van ab IIII peus, serà inmunde; e  si algú tocharà lo mort d’aquell, serà  
Lv 11,34  34 Tots los menjars que menjareu,  si serà gitada aygüe demunt ells seran no  
Lv 11,36  ajústan las aygües seran mundes, e  si las tocharà neguna de las mortas,  
Lv 11,37  aquellas seran ensutzades. 37 E  si’n chaurà sobre cascuna de la samensa,  
Lv 11,38  no serà ensutzada aquella. 38 E  si a’lgú serà donada aygüe sobre la  
Lv 11,39  aquí matex és ensutzada. 39 »E  si algun animal és mort d’aquells qui són 
Lv 12,2  que haurà consabut per sament,  si infanterà mascle serà no nèdea per VII  
Lv 12,5  los dies de la purgació. 5 »E  si infanterà fembra, serà no nèdea per II  
Lv 12,8  †mèstrues† de mascle e fembre. 8 E  si no haurà poder que puga oferir anyell,  
Lv 13,3 una spècia de lebrozia, e majorment  si la plaga és en la carn e en la conna,  
Lv 13,4  d’aquell serà depertit. 4 »Mas  si serà luent e blancha la plaga en la  
Lv 13,5  5 e concidererà en lo die VIIè, e  si veurà que la lebrozia no serà crescuda  
Lv 13,6  6 e en lo VIIè die guard aquell, e  si serà scuraÿda la lebrozia e no crexerà  
Lv 13,7 suas vestidures, car nèdeu és. 7 »E  si aprés que’l prevera l’haurà vist [*]  
Lv 13,8 8 e condempnar-l’ha per inmunde,  si a ell serà vist. 9 »E plaga de lebrozia 
Lv 13,9  serà vist. 9 »E plaga de lebrozia  si serà en hom, amèn-lo hom al sacerdot, 
Lv 13,12  aquell, car inmunde és ell. 12 »E  si florirà discorrent la lebrozia en la  
Lv 13,16  se scampa no nèdea és. 16 E  si altre vegade tornerà en blanchor e tot  
Lv 13,20  la carn altre vegade, e los pèls  si són tornats en blanchor, e si axí és,  
Lv 13,20  pèls si són tornats en blanchor, e  si axí és, condempnar-l’ha per la plaga 
Lv 13,21  qui serà nada en la úlsara. 21 E  si veurà lo prevere que no haurà en ella  
Lv 13,22  ell lo prevere per VII dies; 22 e  si entretant sclatarà lo cuyro, porà  
Lv 13,23 porà jutjar aquell per lebrós, 23 e  si no’s mourà, ulcus és la cicatrix, e l’ 
Lv 13,25  concidererà aquella lo sacerdot; e  si en ella és tornat cabell blanch e la  
Lv 13,26  del cuyro, lebrozia és [*]; 26 e  si los pèls no seran blanchs ni la plaga  
Lv 13,27  VII dies 27 [*] e sia guardat, e  si la conna serà sclatada, lebrozia és; 28 
Lv 13,28  serà sclatada, lebrozia és; 28 e  si starà blancha en son loch, no asats  
Lv 13,30  veja a ell lo sacerdot. 30 E  si veu que sia pregont més avall del cuyro 
Lv 13,31  és de cap e de la barba. 31 E  si veurà la plaga alsada agual de la  
Lv 13,32  32 e en lo die VIIè jutge-lo, e  si veurà que no sia sclatada e los cabells 
Lv 13,34 tendrà’l per altres VII dies; 34 e  si lo die setè veurà que la plaga stiga en 
Lv 13,35  ses vestidures serà nèdeu. 35 E  si aprés la mundeció sclatarà [*] 36 [*]  
Lv 13,37  jutgerà ell inmunde; 37 e  si la plaga starà plana e los cabells  
Lv 13,39  39 jutge aquells lo sacerdot; e  si veurà que la blanchor pendrà en color  
Lv 13,49  cose que sia feta de la pell, 49  si de blancha o roge màcula serà  
Lv 13,51  51 e en lo setè die sia guardat:  si comenserà a sclatar la lebrozia o si  
Lv 13,51  comenserà a sclatar la lebrozia o  si percevererà, per ensutzat serà jutjat  
Lv 13,53  sia cremat ab flama de foch. 53 E  si veurà que ella no serà sclatada, 54 man 
Lv 13,54  54 man hom que sían levades, e  si no’n pot anar, lebrozia és, e tenga  
Lv 13,55  ne lebrozia sclatade, és munde, e  si no és axí, és inmunde, e la sua  
Lv 13,56  sia cremada ab foch [*]. 56 E  si despuxs que la vestidura serà levade  
Lv 13,58  la lebrozia, sia cremada, 58 e  si no hy aparrà la lebrozia, [*] serà  
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Lv 14,4  que serà purifichat que ofira per  si II perdals vius los quals són lícits de 
Lv 14,21  e serà perdonat e mundat. 21 »E  si serà pobre e no porà haver ço que dit  
Lv 14,36 que entre ell en aquella e que veja  si alguna lebrozia serà en aquella, per ço 
Lv 14,39  tornerà lo prevere en la casa, e  si veurà la plaga de lebrozia en las  
Lv 14,43  axelbar la terra de la casa. 43 E  si aprés que las pedres na seran remogudes 
Lv 15,5  la qual ell ciurà és inmunde. 5 E  si algun hom tocharà lo lit d’aquell,  
Lv 15,6  serà no nèdeu entrò al vespre. 6 E  si siurà là on ell ha segut, ell levarà  
Lv 15,12 que ell hage tochat sia trenchat, e  si és de fust, sia levat ab aygüe. 13 »E  
Lv 15,13  de fust, sia levat ab aygüe. 13 »E  si serà sanat aquell qui d’aquesta manera 
Lv 15,24 sera ensutzat entrò al vespre. 24 E  si hom jaurà ab ella en temps de la sanch  
Lv 15,28 serà inmunde entrò al vespre. 28 »E  si cessarà lo flux de la sanch, nombrerà  
Lv 16,6  ofert lo vadell, ell pregarà per  si e per la casa sua. 7 E ferà star los II 
Lv 16,11 serà fet, ofira lo toro e prech per  si e per la sua casa, e degoll aquell. 12  
Lv 16,17 en lo santuari per ço que prech per  si e per la casa sua [*]. 18 [*] e portarà 
Lv 17,10  qui palegrineig entre vosaltres,  si menjarà sanch, jo fermaré la mia faç  
Lv 17,15 estrany, leverà la sua vestimenta e  si matex en aygüe, e serà ensutzat entrò  
Lv 17,16  orde los ferà mundes, 16 car  si no leverà la sua vestimenta e lo cos,  
Lv 18,28  semblantment no us rasa o us git  si feu semblants coses, axí com he rases  
Lv 19,7 lo die terç sia cremat ab foch; 7 e  si algú mengerà aquella aprés lo segon  
Lv 19,20 abdosos †ajustats†; no deven morir,  †si bé† no serà francha, 21 mas per la sua 
Lv 20,2 dels stranys qui habiten en Yrrael,  si algú derà de la sua sament a la ýdola  
Lv 20,4  e ha ensutzat lo meu sant nom. 4 E  si lo poble de la terra lo sostindrà e  
Lv 21,9  que santifich a vosaltres. 9 »E  si filla de sacerdot serà presa en  
Lv 21,18  18 ni no s’acost al ceu ministeri  si serà sech o rencallós, o poch o gran o  
Lv 21,20  20 ni serà geperut o leganyós, o  si haurà desfeta en l’ull, o si serà  
Lv 21,20  o si haurà desfeta en l’ull, o  si serà ronyós o serpiginós o lantillós o  
Lv 22,4  lo qual decórrega sperma axí com  si geya ab fembra, 5 ne tocharà nenguna  
Lv 22,8  de aquell és. 8 Cose morta per  si ni presa per altre bístie no menjareu,  
Lv 22,11  no menjarà de aquellas; 11 mas  si lo sacerdot comprerà algú ab son  
Lv 22,12  menjaran de aquellas coses. 12 E  si la filla del sacerdot serà dada per  
Lv 22,13  ni de las pormíssias; 13 e  si retornerà vídua o rebujade menys d’  
Lv 22,20  ovellas o de vostres cabres; 20 e  si haurà màcula, no l’oferrets, car no és 
Lv 24,16  vullas que sia ciutadà o palegrí;  si blastomarà lo nom de nostro Senyor,  
Lv 25,20 e stareu ab fiansa sobre ella. 20 E  si vosaltres direu: “Què menjarem en l’  
Lv 25,20  “Què menjarem en l’any VIIè,  si no sembram ni cullim nostres fruyts?”,  
Lv 25,25 condició de remció és venuda. 25 »E  si serà aflegit ton frare e vendrà la sua  
Lv 25,26  rembre ço que aquell vendrà; 26 e  si no havia proÿsme e porà trobar aquell  
Lv 25,28 e aquell lavor en sa possació. 28 E  si no serà trobat en la mà de aquell  
Lv 25,30  -la com sia complit I any. 30 E  si no la haurà remuda dins l’any entrega, 
Lv 25,31  nelex en l’any jubileu. 31 E  si la casa serà en vila que no haja murs,  
Lv 25,31 murs, e per dret de camp la vendrà;  si abans no serà remuda, en l’any jubileu 
Lv 25,33  tots temps las poden rembre. 33 E  si no las han remudes, a l’any jubileu  
Lv 25,35  car possació perdurable és. 35 »E  si serà afeblit ton frare e vendrà en ta  
Lv 25,39  per ço que fos vostre Déu. 39 »E  si ton frare serà tochat de gran pobresa e 
Lv 25,39  gran pobresa e per açò ell vendrà  si matex a tu, no l’opremes axí com a  
Lv 25,47  vostre poder ne ab duresa. 47 »E  si algú de tos frares serà opremut per  
Lv 25,47  serà opremut per pobresa e vendrà  si matex a algú dels stranys o dels  
Lv 25,49  germà o avoncle o cosín germà. E  si per ventura no’s pot rembre, 50 sían  
Lv 25,51  any segons loguer de logater; 51 e  si son loguer no basta, ans n’ha a servir 
Lv 25,52  que complescha ço que costà. 52 E  si ha servit més que no costà, sían  
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Lv 25,53  aytant com haurà servit; 53 emperò  si haurà servits los anys, guarde’t que  
Lv 25,54 aflegit fortsadement ni massa. 54 E  si per açò no’s porà rembre, en l’any  
Lv 26,14  ab fermatat. 14 »Per la qual cose,  si vosaltres no oyreu ni no fareu tots los 
Lv 26,15  tots los meus manaments, 15 ni  si menyspresau las mias ligs, ne los meus  
Lv 26,18  e negú no us perceguirà. 18 »E  si per açò no obeyreu a mi, en vostros  
Lv 26,21 blat ni los arbres lur fruyt. 21 »E  si anau ab mi en duresa ni no voleu oyr a  
Lv 26,23  desertas las vias vostres. 23 »E  si axí no volreu rebre diciplina mas ireu  
Lv 26,27  menjareu e no us sadollareu. 27 »E  si per açò no m’oyreu ans ireu contre mi, 
Lv 26,36  de la fulla de l’arbre enaxí com  si éreu encalsats ab glavi, e cauran no  
Lv 26,37  cascú sobre sos frares axí com  si fugien a batalla. Negú de vosaltres no  
Lv 26,39  de la terra vos consumeran. 39 E  si algú romandrà de vosaltres, seran  
Lv 26,43  fou lexade per ells complauran a  si los dissaptes ceus, e soferrà soledat  
Lv 26,45  quals donà nostro Senyor Déu entre  si e los fills d’Irrael en lo munt de  
Lv 27,4  a la masura del santuari; 4 e  si és fembra, donerà’n XXX. 5 E si serà  
Lv 27,5  e si és fembra, donerà’n XXX. 5 E  si serà de V anys tro a XX, lo mascle derà 
Lv 27,6 derà XX cicles, e la fembra, X. 6 E  si és de I mes tro a V anys, lo mascle  
Lv 27,8 derà XV cicles, e la fembra, X. 8 E  si seran pobres que no puguen star a la  
Lv 27,10  bo per àvol ni mal per bo, car  si ell lo cambiarà, e aquell que és  
Lv 27,11 inmunde no’s pot degollar a Déu. E  si algú fa vot de adur-ho devant lo  
Lv 27,12  lo sacerdot, 12 lo qual jutge  si és bo o àvol, e que axí stablescha lo  
Lv 27,13  ço que ell dirà, que axí sia. 13 E  si dar-ho volran aquells qui oferran,  
Lv 27,14 sobre la stimació la Vª part. 14 »E  si home ferà vot de la sua casa que la  
Lv 27,14  concidererà lo sacerdot aquella  si és bona o mala, e segons lo preu que  
Lv 27,15  serà ordonat serà venuda. 15 E  si aquell qui féu lo vot volrà rembre  
Lv 27,16  demunt e haurà aquella casa. 16 »E  si prometrà camp de la sua possació [*]  
Lv 27,16  de la sament serà stimat lo preu:  si ferà sembrade de XXX muigs d’ordi, la  
Lv 27,17  per L cicles d’argent. 17 E  si en l’any jubileu secrificharà son  
Lv 27,18  per aytant com porà valer; 18 e  si aprés lo jubileu, tornerà lo prevera la 
Lv 27,19  jubileu, e aminverà del preu. 19 E  si aquell volrà rembre lo camp aquell que  
Lv 27,20  la moneda, e posseyr-l’ha; 20 e  si no’l volrà rembre, mas que serà a  
Lv 27,27  car de nostro Senyor són. 27 E  si l’animal és inmunde, aquell qui l’  
Lv 27,27  la quinta part del preu. E  si no’l vol rembre, vene’l a altre per  
Lv 27,29  oferta per home, no sia remut; e  si ho és, sia mort per mort. 30 »Tots  
Lv 27,31  e en aquell són santifichats. 31 E  si algú volrà rembre las suas dècimes,  
Lv 27,33 ne serà cambiat per altre cose, car  si algú ho muderà, ço que serà mudat e ço  
Ex 4,8  semblant a l’atre. 8 E dix-li:  –Si no crèuhan la paraula del primer  
Ex 15,26  judicis, e allí lo asajà 26 e dix:  –Si ous la veu del Senyor, Déu teu, e fas  
Ex 19,5  las àguilas i us he a mi prezos. 5  Si oÿu la mia veu e guardau la mia  
Ex 21,2  són los judicis que’ls poseràs: 2  »Si compres servent hebreu, VI anys te  
Ex 21,7 e serà-li servent per tostemps. 7  »Si algú ven sa filla en serventa, axir  
Ex 21,11  vestits ni lo preu de castadat. 11  Si aquestas III coses no fa, axirà de grat 
Ex 22,8  lo ladre, al doble ho retrà. 8  Si s’amaga, lo senyor de la case ajustar  
Ex 23,4  pobre no hauràs mercè en judici. 4  »Si acorres al bou de ton amich o aze  
Ex 23,5 amich o aze arrant, amena’l [*]. 5  Si veus l’aze d’aquell qui’t vol mal  
Ex 32,26 a la porta de las albergades e dix:  –Si negú és de nostro Senyor, acost-se a 
Ex 33,15  e daré’t repòs. 15 E dix Moysès:  –Si tu no’ns vas devant, no’ns tragues  
Ex 34,9  ’s en terra e adorà, 9 e dix:  –Si he trobada gràcia devant tu, Senyor,  
Ex 35,23 partit en dons de nostro Senyor. 23  Si negú havia jacint ni porpre ne cotó  
Lv 1,3  o de ovella, oferreu sacrificis. 3  »Si la sua oferta serà holocaust e del  
Lv 2,14  en tota ta oferta oferràs sal. 14  »Si en altre manera oferràs dons de las  
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Lv 7,16  res alguna cose entrò al matí. 16  »Si emperò alguna cose per volentat serà  
Lv 19,5  car jo sóm lo Senyor Déu vostro. 5  »Si degollareu sacrifici de secrifichament 
Lv 19,20  vestidura texida de II coses. 20  »Si hom jaurà ab fembra carnalment en  
Lv 19,33  Senyor ton Déu. Jo sóm Senyor. 33  »Si haurà hom strany entre vosaltres e  
Lv 24,21  ferà, aytal li cové sostenir. 21  »Si algú matarà bístie, smen-la; qui  
Lv 26,3  meu santuari. Jo sóm lo Senyor. 3  »Si los meus manaments guardau e fareu  
Lv 27,3 donerà lo preu ceu sots stimació: 3  Si serà mascle de XX fins en XXXX anys,  
Lv 27,22 e pertany de dret als sacerdots. 22  »Si camp és comprat e no de las pocessions 
Ex 16,21  menjar, e quant lo sol era scalfat  sí’s fonia lo qui restava al camp, 22 e  
Ex 26,3  seran totas 3 les V cortinas, e  sí seran ajustades ensemps; las altres V  
Ex 6,12  ma oyrà Farahó, e majorment com no  sia circuncís?” Capítol VIII 13 E parlà  
Ex 7,19 basses, e tornar-s’han sanch.” E  sia sanch en tota la terra de Egipte, axí  
Ex 9,9  scampa-hu [*] devant Farahó, 9 e  sia la pols sobre tota la terra de Egipte, 
Ex 9,16 en tu la mia fortalesa e lo meu nom  sia comptat en tota la terra. 17 ¿Encara  
Ex 10,10 Déu nostre. 10 E respòs Farahó: –No  sia axí, car si lex a vosaltres e a  
Ex 10,12  ella e deguastaran tota herba que  sia romasa en la terra de Egipte. 13 E  
Ex 10,29  morràs. 29 Respòs Moysès: –Axí  sia com has parlat. No veuré de vuymés la  
Ex 13,15  Senyor tot ço que obre volva que  sia mascle [*].” 16 E serà quax senyal en  
Ex 16,32  “Umpliu una masura de aquella, e  sia guardada en las devenidores  
Ex 18,10  dels egipcians, 10 e dix: –Beneÿt  sia nostro Senyor qui us desliurà de la mà 
Ex 18,21  poderosos i tements Déu, en què  sia veritat e aÿren avarícia, e stablex d’ 
Ex 18,22 los altres per ço que pus leuger ta  sia; 23 e si açò fas, compliràs los  
Ex 19,13  serà mort ab pedres o ab dart, e  sia bístie o home no viurà.” E quant  
Ex 20,10  ni la tua bístie ni strany qui  sia dins tas portas, 11 car en VI dies féu 
Ex 20,14 14 »No hauràs afer ab fembra que no  sia ta muller. 15 »No furtaràs. 16 »No  
Ex 20,16  quantre ton proÿsme res qui  sia falç testimoni. 17 »No cobejaràs la  
Ex 20,26  altar, per ço que la tua legesa no  sia manifestament vista.” 21,Tit Capítol  
Ex 21,16 home e’l vendrà a son proÿsma [*],  sia mort. 17 E qui flastomarà son pare  
Ex 21,17  17 E qui flastomarà son pare [*],  sia mort. 18 »E si II hòmens se barellaran 
Ex 22,3  pena; 3 e si ho fa pus que lo sol  sia axit, fa homey, ell morrà. E si no ha  
Ex 22,4  li troba ço que ha furtat [*], o  sia bou o aze o ovella, al doble ho  
Ex 22,14 enfeblit o mort que lo senyor no hy  sia, serà costret que ho reta. 15 E si lo  
Ex 22,16  engana fembra verge qui encara no  sia sposada e dorm ab ella, dar li ha  
Ex 22,30  ovellas axí matex feràs: VII dies  sia ab sa mare, e al VIIIèn die lo retràs. 
Ex 23,29  de I any per ço que la terra no  sia deserta e las bísties crèschan en  
Ex 25,14  seran al costat de la archa perquè  sia portada en aquells, 15 qui tendran  
Ex 27,20  t’aporten oli de olives pur, que  sia fet a molí, per ço que crem làntie  
Ex 28,3 que fassen vestidures a Aron en què  sia santificat e servescha a mi. 4 »E  
Ex 28,34  del senyal, 34 axí que lo senyal  sia d’or e la magrane [*]. 35 E feràs  
Ex 29,2  alizos, e cocha sens levat †que  sia ajustada d’ous†, e crespells alizos  
Ex 29,33  e la mà de aquell qui oferrà  sia santificada. L’estrany no’n menjarà, 
Ex 30,4  sien mesos en ells e l’altar  sia portat. 5 E aquells forrellats de  
Ex 30,16  del testimoni, per ço que  sia remembrament d’ells devant nostro  
Ex 30,36  loch jo aparexeré a tu. La timiama  sia a vosaltres sant dels sants. 37 Aytal  
Ex 32,12  fort mà? 12 Prech-te, Senyor, no  sia, per ço que no diguen los de Egipte  
Ex 32,29  fill e en son frare, per ço que us  sia donada benedicció. 30 E en l’altre  
Ex 33,22  ’t ab la mia mà dreta tro que  sia passat, 23 e levaré la mia mà e veuràs 
Ex 40,9  ab los vaxells per ço que  sia santificat, 10 l’altar de holocaust e 
Lv 1,15 torcerà-li lo cap al coll axí que  sia trencat lo cuyro, e lexen córrer la  
Lv 3,1  de bous, aquell que sacrificharà,  sia mascle o sia famella, ofira lo pus net 
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Lv 3,1  que sacrificharà, sia mascle o  sia famella, ofira lo pus net devant  
Lv 3,6 degolladura serà per pacifichament,  sia mascle o sia femella, aquell qui  
Lv 3,6  per pacifichament, sia mascle o  sia femella, aquell qui oferrà sia complit 
Lv 3,6  o sia femella, aquell qui oferrà  sia complit e net ofert. 7 »E si oferran  
Lv 4,3  oferrà per son peccat I vadell que  sia net al Senyor Déu. 4 E aportarà aquell 
Lv 4,23  Senyor, I cabrit de las cabres que  sia net, 24 e pos la sua mà sobre lo cap  
Lv 4,26  per ell per ço que lo seu peccat  sia perdonat. 27 »E si ànima del poble [*] 
Lv 4,32  per peccat, ço és, ovella,  sia nèdea, 33 e pos la mà sobre lo cap de  
Lv 4,35 és sacrifichat per pacifichament, e  sia cremat sobre l’altar en encens a  
Lv 5,2  tocarà alguna cose anorreada, que  sia morta per alguna bístie o que sia  
Lv 5,2  sia morta per alguna bístie o que  sia morta per si matexa o per alguna altre 
Lv 5,8  li aparega lo coll en guisa que no  sia squinsat, 9 e puxs sia degollat e  
Lv 5,9 guisa que no sia squinsat, 9 e puxs  sia degollat e scampa de la sanch de  
Lv 5,13  13 e prech per ell, e lo romanent  sia del prevera per presentalla. 14 E  
Lv 6,15  ab oli e molt encens, lo qual  sia posat sobre la sèmola, e fassa perfum  
Lv 6,18  fills de Aron menjaran ella, e açò  sia fur per tostemps en vostres  
Lv 6,28  lo qual la carn d’ell serà cuyta,  sia trenchat; e si serà vaxell de coure,  
Lv 6,28  e si serà vaxell de coure,  sia respat e puxs levat ab aygüe. 29 »Tots 
Lv 6,30  del tabernacle del testimoni no  sia menjat, mas en foch sia cremat. 7,Tit  
Lv 6,30  no sia menjat, mas en foch  sia cremat. 7,Tit Capítol VII 1 Aquesta és 
Lv 7,2  per la colpa, e la sanch d’aquell  sia scampada entorn de l’altar. 3 E  
Lv 7,10  qui ho ofer; 10 vulle’s que  sia ab oli untat o mesclat o sia secha  
Lv 7,10 ’s que sia ab oli untat o mesclat o  sia secha menys de res, a tots los fills  
Lv 7,10  de res, a tots los fills d’Irrael  sia depertit per agual masura. 11 »Aquesta 
Lv 7,16  semblantment en aquell die  sia menjada, e si alguna cose romandrà tro 
Lv 7,19  tocharà en neguna cose inmunde no  sia menjada, mas sia cremada al foch, e ço 
Lv 7,19  cose inmunde no sia menjada, mas  sia cremada al foch, e ço que serà net d’ 
Lv 7,19  al foch, e ço que serà net d’ella  sia menjat. 20 E ànima ensutzada qui  
Lv 8,32 que romandrà de las carns e del pa,  sia cremat al foch. 33 Emperò de la porta  
Lv 8,33  per VII dies, entrò al die que  sia complit lo temps de la vostra  
Lv 9,2  e I ariet en holocaust, e cascú  sia munde e net, e ofira aquells devant  
Lv 10,15 pits e lo sèu qui crema en l’altar  sia elevat devant Déu, e pertanyen a tu e  
Lv 11,2  tot ço que he scrit per ço que  sia vostro Déu. Aquests són los animals  
Lv 11,32  o qualque cose en què’s fa obra,  sia tenguda en aygüe, car serà ensutzade  
Lv 11,35  en caure de sobre, vullas que  sia forn, vullas que sia ferros de III  
Lv 11,35  vullas que sia forn, vullas que  sia ferros de III peus, sia destrovit e  
Lv 11,35  vullas que sia ferros de III peus,  sia destrovit e seran no nèdeus. 36 E las  
Lv 11,41  tot ço que grapona sobre la terra  sia abominable a vosaltres, e no hu  
Lv 12,3  las mèstrues; 3 e en lo die vuytè  sia circuncís l’infant. 4 Ella starà en  
Lv 13,2  o naxensa axí com de labrozia,  sia aduyt a Aron sacerdot o algú de sos  
Lv 13,7  crexerà e serà vist labrós,  sia tornat al prevere 8 e condempnar-l’ 
Lv 13,19  serà sicatrix blancha o sotsroja,  sia manat al sacerdot, 20 lo qual veja lo  
Lv 13,27  tanchat per VII dies 27 [*] e  sia guardat, e si la conna serà sclatada,  
Lv 13,28 de cremament és, e per amor de assò  sia mundat, car sichatricx és de foch. 29  
Lv 13,30  a ell lo sacerdot. 30 E si veu que  sia pregont més avall del cuyro e en ell  
Lv 13,32  VIIè jutge-lo, e si veurà que no  sia sclatada e los cabells seran en lur  
Lv 13,48  o serta pell o qualque cose que  sia feta de la pell, 49 si de blancha o  
Lv 13,49  per lebrozia serà tenguda e  sia mostrat al sacerdot. 50 Lo qual lo  
Lv 13,51  per VII dies, 51 e en lo setè die  sia guardat: si comenserà a sclatar la  
Lv 13,52  serà atrobat, 52 e per amor de açò  sia cremat ab flama de foch. 53 E si veurà 
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Lv 13,55  és inmunde, e la sua vestimenta  sia cremada ab foch [*]. 56 E si despuxs  
Lv 13,57 primeras taques aparrà la lebrozia,  sia cremada, 58 e si no hy aparrà la  
Lv 14,7  VII vegades per ço que de dret  sia purgat, e puxs lex anar lo pardal viu  
Lv 14,10  deenes de cèmola en sacrifici, que  sia mesclada ab oli, e I cister d’oli. 11 
Lv 14,22  o II polls de colom, dels quals  sia la un per peccat e l’altre en  
Lv 14,35  plaga de lebrozia és vist a mi que  sia en la mia casa.” 36 E lo prevere  
Lv 14,36 serà en aquella, per ço que tota no  sia feta inmunde de la cose que en la casa 
Lv 14,45  és inmunde. 45 La qual mantinent  sia destroÿda e las suas parets e la sua  
Lv 14,45  fusta e tota la universa pólvora  sia gitada fora la casa e de la posade en  
Lv 15,3 de sperma serà no nèdeu. 3 E lavors  sia jutjat aquest vici, car tengut ne és,  
Lv 15,12 vaxell de terra que ell hage tochat  sia trenchat, e si és de fust, sia levat  
Lv 15,12  sia trenchat, e si és de fust,  sia levat ab aygüe. 13 »E si serà sanat  
Lv 15,19 haurà flux de sanch al cap del mes,  sia depertida per VII dies. 20 E tothom  
Lv 15,20  20 E tothom qui tocharà a ella  sia no nèdeu entrò al vespre; 21 e lo loch 
Lv 16,17  d’aquells. 17 Negun hom no  sia en lo tabernacle com lo bisbe intrerà  
Lv 17,5 quals ociuran en lo camp per ço que  sia santifichat nostro Senyor Déu devant  
Lv 18,20  per ço que la tua sament no  sia ensutzade per mesclament de la tua  
Lv 19,5 secrifichament al Senyor per ço que  sia perdonat a vosaltres, 6 en lo die del  
Lv 19,6 lo die del vostro sacrifichar a ell  sia menjat e’n l’endemà, e lo que  
Lv 19,6  e lo que romandrà en lo die terç  sia cremat ab foch; 7 e si algú mengerà  
Lv 19,20  en scampament de samensa, que  sia serventa, jatcia ço que sia noble  
Lv 19,20  que sia serventa, jatcia ço que  sia noble emperò no remuda per preu, ne no 
Lv 19,29 al bordell, per tal que la terra no  sia sutze e no sia complida de son peccat. 
Lv 19,29  tal que la terra no sia sutze e no  sia complida de son peccat. 30 »Guardau lo 
Lv 19,36  ne en pes [*]. 36 La vostra masura  sia justae; lo vostro pes, agual; [*] e lo 
Lv 20,9 pare e sa mare, la sanch de aquells  sia sobre ell. 10 »Qui serà ensutzat ab la 
Lv 20,11  mor abdosos, e la sanch d’aquells  sia sobre ells. 12 »E qui jaurà ab sa  
Lv 20,12  de gran iniquitat, e la sanch lur  sia sobre ells. 13 »Qui dormirà ab mascle, 
Lv 20,13  muyren de mort e la lur sanch  sia sobre ells. 14 »Qui pendrà per muller  
Lv 20,16  abdosos muyren, e la lur sanch  sia sobre ells. 17 »Qui pendrà sa germana  
Lv 20,27 sían alepidats; la sanch d’aquells  sia sobre ells. 21,Tit Capítol XXI 1 E dix 
Lv 21,1  e digues a ells: »Lo sacerdot no  sia ensutzat en los morts de sos ciutadans 
Lv 21,9 en adulteri e desonrerà a son pare,  sia cremada per foch. 10 »E lo bisbe, ço  
Lv 21,19 poch o gran o ab lo nas tort, 19 ne  sia afollat lo peu o la mà o la cama, 20  
Lv 22,3  fills de Yrrael al Senyor al qual  sia inmunde, perirà devant lo Senyor. Jo  
Lv 22,4  són santifichades a mi entrò que  sia sanat. Qui tocharà inmundícia de  
Lv 22,21  -lo menys de màcula per ço que  sia acceptable. Nenguna màcula no serà en  
Lv 22,25  o qualque cose volran donar que  sia corrompuda o no nèdea no prengau  
Lv 22,32  lo meu nom sant, per ço que jo  sia santifichat enmig dels fills de  
Lv 23,11  la garba devant Déu per ço que  sia acceptable per vosaltres a Déu. E en  
Lv 24,7  encens molt luent per ço que  sia pa en remebrament de sacrifici a Déu.  
Lv 24,16  lo nom de nostro Senyor Déu,  sia mort de mort e sia opremut ab pedres  
Lv 24,16  Senyor Déu, sia mort de mort e  sia opremut ab pedres per tot lo poble,  
Lv 24,16 pedres per tot lo poble, vullas que  sia ciutadà o palegrí; si blastomarà lo  
Lv 24,19  axí com ell haurà fet a ell  sia fet: 20 Trenchadura per trenchadura,  
Lv 24,21 bístie, smen-la; qui ferirà home,  sia ponit. 22 »Agual judici sia entre  
Lv 24,22  home, sia ponit. 22 »Agual judici  sia entre vosaltres, vullas que sia  
Lv 24,22  sia entre vosaltres, vullas que  sia palegrí vullas que sia ciutadà aquell  
Lv 24,22  vullas que sia palegrí vullas que  sia ciutadà aquell qui peccarà, car jo sóm 
Lv 25,27  com se vané, e ço que romandrà  sia retut al comprador, e aquell lavor en  
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Lv 25,29 pocessió. 29 »E qui vendrà casa que  sia prop lo mur, haurà lecència de rembre  
Lv 25,29  haurà lecència de rembre-la com  sia complit I any. 30 E si no la haurà  
Lv 25,50 venut segons lo nombre dels anys, e  sia comptat per any segons loguer de  
Lv 25,52  més servit tro a l’any jubileu, e  sia-li retut lo preu aytant com haurà  
Lv 25,53  anys, guarde’t que devant tu no  sia aflegit fortsadement ni massa. 54 E si 
Lv 26,1  ni vadells no dressareu, ni  sia levada entre vosaltres pedre  
Lv 27,12 lo preu, e ço que ell dirà, que axí  sia. 13 E si dar-ho volran aquells qui  
Lv 27,25  la sua possació. 25 »Tota stimació  sia segons lo cicle del santuari. Sia  
Lv 27,26 no’ls pot santifichar ni prometre,  sia bou sia ovella, car de nostro Senyor  
Lv 27,26  santifichar ni prometre, sia bou  sia ovella, car de nostro Senyor són. 27 E 
Lv 27,28  »Tot ço que a Déu serà concegrat,  sia home o animal o camp, no’s deu vendre 
Lv 27,29  que serà oferta per home, no  sia remut; e si ho és, sia mort per mort.  
Lv 27,29 per home, no sia remut; e si ho és,  sia mort per mort. 30 »Tots delmes de  
Lv 22,19  oferrà en holocaust al Senyor. 19  Sia ofert per vosaltres mascle menys de  
Lv 27,25  sia segons lo cicle del santuari.  Sia pesat lo cicle a XX malles. 26 »Los  
Ex 33,16  tu, si no vas ab nós per ço que  siam glorificats de tots los pobles de la  
Ex 9,9  i las bístias hagen nafres, e  sían vergades las gents en tota la terra  
Ex 10,21  Moysès: –Estén la tua mà al cel, e  sían tenebres sobre la terra de Egipte axí 
Ex 18,21  e stablex d’ells los uns que  sían senyors de XXX, los altres de C, e  
Ex 19,11  e renten lurs vestidures, 11 e  sían aparallats al terç die, car al terç  
Ex 19,22  qui s’acosten a nostro Senyor  sían santificats per ço que no’ls fira.  
Ex 25,33  de l’altre; 33 ab III forats qui  sían a manera de nou en cascuns dels  
Ex 25,38  38 E feràs mochadors en què  sían apagades; sien fetas d’or molt pur.  
Ex 26,11  o botons de matall ab los quals  sían ajustades las bagues, e fasses de tot 
Ex 26,17  costat de la taula II encastadures  sían fetas ab què s’ajust la una taula ab 
Ex 26,19  d’argent per ço que II fundaments  sían sotmesos a cascuna taula per dos  
Ex 29,1  XXXIIII 1 »Mas açò feràs quant  sían sagrats en sacerdots: »Prin un vadell 
Ex 29,29  aprés d’ell, e las mans d’ells  sían untades en ella e segrades. 30 VII  
Ex 40,11 sacrets ab oli de unció, per ço que  sían sants dels sants. 12 »E ajustaràs  
Lv 2,11  que seran ofertas a nostro Senyor  sían menys de levat, [*] ço que  
Lv 2,12  ofertas [*] e lurs dons, e [*]  sían conponides sobre l’altar en odor de  
Lv 6,27  en las vestidures serà scampada,  sían levades en loch sant. 28 E lo vaxell  
Lv 9,3  e I vadell e I anyell de I any, e  sían sens màcula en holocaust, 4 lo bou e  
Lv 11,23  aquestas que havem ditas, lunyades  sían de vosaltres. 24 »E qui tocharà mort  
Lv 11,32  32 »E qui caurà sobre ells que  sían morts serà ensutzat, axí vaxell de  
Lv 12,4  no entre en lo santuari entrò que  sían complits los dies de la purgació. 5  
Lv 13,54  no serà sclatada, 54 man hom que  sían levades, e si no’n pot anar,  
Lv 15,11 home qui tocharan aquests abans que  sían lavats ab las mans, levarà la sua  
Lv 20,14  mare e filla, fa gran letgesa;  sían tots cremats; no romanga aytal  
Lv 20,27  devinar, muyre de mort; ab pedres  sían alepidats; la sanch d’aquells sia  
Lv 25,28 en aquell, emperò, totas las vendas  sían retudes e cascú retorn en sa  
Lv 25,32  32 »Emperò cases de levitans que  sían en las ciutats, tots temps las poden  
Lv 25,44  ton Déu. 44 »Servents e serventas  sían a vosaltres de las nacions que són  
Lv 25,50 si per ventura no’s pot rembre, 50  sían comptats los anys del temps de la sua 
Lv 25,52 52 E si ha servit més que no costà,  sían comptats los anys que haurà més  
Lv 26,44  no’ls menyspresaré axí que de tot  sían consumats, ans altre vegada faré  
Ex 15,16  ell por en granesa del teu bras.  Sían fets que no’s puguen moura com  
Ex 18,19  e mon concell, e serà Déu ab tu:  sias al poble en açò qui a Déu tany, e li  
Lv 19,16  jutge ton proÿsme. 16 E no  sias malmesclador en ton poble, ne sias  
Lv 19,16  sias malmesclador en ton poble, ne  sias sobre sanch de ton companyó e de ton  
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Lv 19,18  18 No’t vullas venjar ne no  sias remembrant de la injúria de ton  
Lv 8,35  las guardes del Senyor Déu [*], e  siau remembrants axí com a mi és manat. 36 
Lv 11,43  cose de aquellas per ço que no  siau inmundes, 44 car jo sóm lo Senyor Déu 
Lv 18,30 qui fóran abans de vosaltres, ni no  siau ensutzats en ells, car jo sóm lo  
Lv 19,31 ariolis no requirats, per ço que no  siau ensutzats per aquells. Jo sóm lo  
Lv 20,7  ceu poble. 7 »Siau santifichats e  siau sants car jo sóm sant, Senyor Déu  
Lv 22,8  bístie no menjareu, per ço que no  siau ensutzats en aquellas. Jo sóm lo  
Lv 22,9  los meus manaments per ço que no  siau sotmesos a peccat e que no muyrau en  
Ex 19,15  lurs vestiments 15 dix-los:  –Siau aparellats al terç die, que no us  
Lv 11,44 44 car jo sóm lo Senyor Déu vostro.  Siau sants, car jo sóm sant. No ensutzeu  
Lv 19,2  fills d’Irrael e diràs a ells:  »Siau sants car jo sóm sant, Senyor Déu  
Lv 20,7  ella del mig del ceu poble. 7  »Siau santifichats e siau sants car jo sóm 
Lv 21,8  8 e ofer los pans de proposició.  Siau, donchs, sants, car jo sóm sant,  
Lv 13,19  19 e en lo loch de l’ulcus serà  sicatrix blancha o sotsroja, sia manat al  
Lv 13,28  e per amor de assò sia mundat, car  sichatricx és de foch. 29 »Hom ho fembra  
Ex 30,13  qui passa lo nom: la meytat de I  sicle [*] ha XX malles; la meytat del  
Ex 30,13  [*] ha XX malles; la meytat del  sicle serà oferta a nostro Senyor. 14 Qui  
Ex 30,15 Lo rich no ajustarà a la meytat del  sicle, [*] res no hy minvarà. 16 E l’  
Ex 30,23  de canyella la mitat, ço és, CCL  sicles, de canyella [*], 24 e de càsia D  
Ex 38,24  dons, XXVIIII besants e DCCXXX  sicles a la masura del santuari. 25 E fou  
Ex 38,29  de aram LXXIIM besants e CCCC  sicles, 30 de què hom féu los vazos a l’  
Lv 5,15  folch qui puscha ésser comprat II  sicles segons lo pes del santuari, 16 e de 
Lv 27,3  de XX fins en XXXX anys, donerà L  sicles d’argent a la masura del santuari; 
Ex 28,4  lo muscle, gonella de li streta, e  sidarim e braguer. E feran vestits sants a 
Ex 25,38  mochadors en què sían apagades;  sien fetas d’or molt pur. 39 Tot lo pes  
Ex 30,4  costat per ço que los forrellats  sien mesos en ells e l’altar sia portat.  
Lv 20,17  d’ell, gran letgeza fan, per què  sien morts devant lo poble, per ço car la  
Ex 21,14  dega fugir e scapar. 14 E si algú  sientment auciurà son proÿsme per aguayt,  
Ex 23,30  en quantre tu; 30 [*] tro que  sies crescut e tingues la terra. 31 »E  
Ex 34,2 éran en las altres que trenquist. 2  Sies aparellat demà que munts tantost al  
Lv 11,18  e mussol e òliba, lo duch 18 e’l  signe, qui és ocell gran com àguila, e la  
Lv 26,36  encalsats ab glavi, e cauran no  siguent ells negú. 37 E correran cascú  
Ex 21,33  mort ab pedres. 33 E si negú obre  sija o cisterna e no la cobre e hy chau  
Ex 21,34  chau bou o aze, 34 lo senyor de la  sija o sisterna retrà lo preu de las  
Ex 17,1 fills de Yrrael anaren al desert de  Sím per lurs statges, segons la paraula de 
Ex 17,9  Amalech demà, e jo seré a la  sima del munt e hauré la verga de Déu en  
Ex 17,10  Moysès e Aron [*] pujaren sobre la  sima del munt. 11 E quant Moysès levava  
Ex 1,2  cascú era ab sa companya: 2 Rubèn,  Simeon, Leví, Judà, 3 Ysacar, Zabulon,  
Ex 6,15  los fills de Rubèn. E los fills de  Simeon foren: Genuel e Jamahod e Sasín e  
Ex 6,15  de Cana. Aquest és lo linatge de  Simeon. 16 Aquests són los noms dels fills 
Ex 16,1 desert de Sur, qui és entre Helim e  Sinaý, al XVèn die del segon mes que  
Ex 19,1 de Egipte [*] venguéran al deser de  Sinaý 2 quant anaren en Ripidí [*], e  
Ex 19,11  tot lo poble sobre lo munt de  Sinaý. 12 E stabliràs térmans al poble  
Ex 19,17  stiguéran al peu del munt de  Sinaý. 18 E fumava per ço com nostro  
Ex 19,23  –No porà pujar lo poble al munt de  Sinaý, car tu conjurist e has manat e dit: 
Ex 24,16  e stech la glòria del Senyor sobre  Sinaý, e cobrí’l la nuu VI dies, e al  
Ex 31,18  aquestas paraulas al munt de  Sinaý, II taulas de testimoni que éran de  
Ex 34,2  demà que munts tantost al munt de  Sinaý. E staràs ab mi al cap del munt; 3 e 
Ex 34,4  e levà’s de nit e pujà al munt de  Sinaý, axí com nostro Senyor li havia  
Ex 34,29  E quant Moysès devellà del munt de  Sinaý, tenia II taulas de testimoni e no  
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Ex 34,32  oÿt de nostro Senyor al munt de  Sinaý. 33 E quant foren complidas las  
Lv 7,38 mès nostro Senyor [*] en lo munt de  Sinaý com manà als fills d’Irrael que  
Lv 7,38  al Senyor Déu en lo desert de  Sinaý. 8,Tit Capítol VIII 1 E parlà nostro 
Lv 25,1  Senyor Déu a Moysès en lo munt de  Sinaý dient: 2 –Parla als fills d’Irrael  
Lv 26,45 e los fills d’Irrael en lo munt de  Sinaý [*]. 27,Tit Capítol XXVII 1 E parlà  
Lv 27,34  als fills d’Irrael en lo munt de  Sinaý. ExplAcí finex lo terç libre de la  
Ex 14,29 era quax mur a la part dreta e a la  sinestra. 30 E desliurà’ls nostro Senyor  
Lv 14,15  oli del cister metrà en la sua mà  sinestre, 16 e banyerà lo ceu dit destre  
Lv 14,29  de l’oli que és en la sua mà  sinestre git sobre lo cap del purificat a  
Ex 22,20  qui sacrificarà los déus stranys,  sinó sol nostro Senyor, morrà. 21 »L’  
Lv 21,2  de sos ciutadans en lur vizitar, 2  sinó en los cosins e en propis, ço és,  
Ex 39,28  de bis, 27 e braguers de li, 28 e  sinta de bis retort e de jacint e de  
Lv 16,4  per ço que amach ses vergonyes, e  sinya encara correja de li e una sàvena de 
Ex 4,25 25 E pres Sephorà una pedra aguda e  sirconcís son fill, e tochà sos peus e  
Ex 12,44 comprat si no és circuncís, e si és  sircuncís menjar-n’ha. 45 »Estrany ni  
Ex 4,26  hach dit «Spos de peccats», per la  sircuncizió. 27 E dix nostro Senyor a  
Ex 38,21  lo manament de Moysès, en las  sirmònias dels diaques per mà de Ytamar,  
Ex 27,19  del tabernacle en tots los uzos e  sirmònies; e feràs de aram los forrellats  
Ex 11,5  tro al primer fill de la sua  sirventa qui és en la mola, e tots los  
Ex 2,5  [*], tremès-hi una de las  sirventas e aportaren-le-hy. 6 E obrí  
Ex 11,8  fills d’Irrael.” 8 E tots aquests  sirvents vendran a mi, e pregar-m’han e 
Ex 35,34  cor tot lo saber a Holiap, fill de  Sisament, del trip de Dan. 35 Abdós ha  
Ex 2,3  no hu pogués celar pus, pres una  sistella de jonchs engrutada de pagunta, e 
Ex 2,5  de la canal. E quant hach vista la  sistella [*], tremès-hi una de las  
Lv 14,24 [*] del sacrifici per la colpa e lo  sister de l’oli, e levar-los-ha  
Lv 14,26  E pendrà lo prevere de l’oli del  sister e posar-n’ha sobre la mà  
Ex 21,34  o aze, 34 lo senyor de la sija o  sisterna retrà lo preu de las bísties, e  
Lv 11,36  no nèdeus. 36 E las fonts e las  sisternes e tota cose on se ajústan las  
Lv 15,9  entrò al vespre. 8 [*] 9 E lo  siti en què ha segut és inmunde. 10 E  
Lv 15,6  no nèdeu entrò al vespre. 6 E si  siurà là on ell ha segut, ell levarà las  
Ex 38,23  23 ab son companyó Haliap, fill de  Sizamach, del trip de Dan, e ell fou  
Lv 25,21  benedicció a vosaltres en l’any  sizè, e dar-vos-he tant de blat que  
Ex 26,9  e l’altre ajustaràs, axí com la  sizena saga en lo front del terrat  
Ex 22,5  que †menys† val en camp o en vinya  smanerà lo dan. 6 »E si foch ix e crema  
Ex 22,9  e si ells enganaran, al doble ho  smaneran a lur proÿsme. 10 »E si algú  
Lv 24,21  21 »Si algú matarà bístie,  smen-la; qui ferirà home, sia ponit. 22  
Ex 22,4 sia bou o aze o ovella, al doble ho  smenarà. 5 E si negú fa mal en camp o en  
Ex 22,13  cose menjada de bístia, aquell ho  smenarà. 14 »Qui demanarà a son proÿsme de 
Ex 19,19  e era lo munt pahorós, 19 e ab lo  so del corn a poch a poch en major. E  
Ex 20,18  oÿa los trons e los lamps e lo  so del corn e lo munt qui fumava, e  
Ex 28,35  del ministeri per ço que ogen lo  so quant intrerà e axirà del santuari  
Lv 26,36  enaxí que ells fugiran per lo  so de la fulla de l’arbre enaxí com si  
Ex 4,10  -te, Senyor, per tant que jo no  só bell parler de hir ne de l’altre die  
Ex 4,10  pus que parles al teu servent, car  só de la pus embarassada lengüe. 11 E dix  
Lv 1,17  ne pertirà, e sacrificar-l’ha  sobra lo altar, e metrà foch a la lenya.  
Ex 36,7  que havían oferit hi bastava e hy  sobrava. 8 E féran tots los savis de cor,  
Ex 1,8  8 E entretant levà’s rey novell  sobre Egipte, qui no conegué Josep, 9 e  
Ex 1,11  nós e ischa de la terra. 11 E mès  sobre ells mestres de obres per ço que’ls 
Ex 3,22  e vestiduras, e posar-les-heu  sobre vostros fills e fillas, e  
Ex 4,9  de la aygüe del flum e scampa-la  sobre terra, e tot ço que poràs del flum  
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Ex 4,20  sa muller e sos fills, e posà’ls  sobre I aze e tornà-sse’n en Egipte, e  
Ex 5,8 las teulas que primer fèyan posareu  sobre ells, e no’ls na aminvareu res, car 
Ex 6,8  egipcians, 8 e metré-us en terra  sobre la qual laví la mia mà per ço que la 
Ex 7,4  4 E no us oyran, e matré la mia mà  sobre Egipte, e manaré ma host e lo meu  
Ex 7,5  grans juýs, 5 [*] stesa la mia mà  sobre Egipte, e trauré los fills de Yrrael 
Ex 7,19  Aron: “Prin ta verga e stin ta mà  sobre las aygües de Egipte e sobre los  
Ex 7,19  ta mà sobre las aygües de Egipte e  sobre los flums e rius e basses, e tornar  
Ex 8,5  –[*] Stin ta verga ab la tua mà  sobre los flums e sobre los rius e sobre  
Ex 8,5  ab la tua mà sobre los flums e  sobre los rius e sobre las bassas, e amena 
Ex 8,5  sobre los flums e sobre los rius e  sobre las bassas, e amena granotas sobre  
Ex 8,5  sobre las bassas, e amena granotas  sobre tota la terra de Egipte. 6 E Aron  
Ex 8,6  de Egipte. 6 E Aron stès sa mà  sobre totas las aygües de Egipte, e  
Ex 8,7  encantament, e amanaren granotas  sobre tota la terra de Egipte. 8 E apellà  
Ex 9,3 si no ho vols fer, 3 la mia mà serà  sobre los teus camps, e sobre los teus  
Ex 9,3 mia mà serà sobre los teus camps, e  sobre los teus camells e sobre los àzens e 
Ex 9,3  camps, e sobre los teus camells e  sobre los àzens e sobre los cavalls e los  
Ex 9,3  teus camells e sobre los àzens e  sobre los cavalls e los bous e las ovellas 
Ex 9,9  [*] devant Farahó, 9 e sia la pols  sobre tota la terra de Egipte, e los  
Ex 9,14  trematré totas las mias plagues  sobre ton cor e sobre tos servents e ton  
Ex 9,14  las mias plagues sobre ton cor e  sobre tos servents e ton poble, per ço que 
Ex 9,19  [*] qui seran trobades defora [*],  sobre los quals caurà la pedra, tots  
Ex 9,23  e féu ploura nostro Senyor pedre  sobre terra de Egipte, 24 e foch queya  
Ex 9,33 la pedra, d’aquí avant no hy ploch  sobre la terra. 34 [*] e la pluja e los  
Ex 10,6  escoltà. E venguéran las lagostes  sobre Egipte. 7 E vinguéran los hòmens de  
Ex 10,12 nostro Senyor a Moysès: –Sten ta mà  sobre la terra de Egipte, e vindran  
Ex 10,12  e vindran lagostas, e pugeran  sobre ella e deguastaran tota herba que  
Ex 10,13  Egipte. 13 E stès Moysès la verga  sobre la terra de Egipte, e nostro Senyor  
Ex 10,14  que hy aportà, 14 qui pujaren  sobre tota la terra de Egipte [*], que may 
Ex 10,21  la tua mà al cel, e sían tenebres  sobre la terra de Egipte axí que’s  
Ex 12,7  de la sua sanch, e posar-n’han  sobre las portas, en los limdars de las  
Ex 12,12  de nostro Senyor”. 12 »E passaré  sobre la terra de Egipte [*], e feriré  
Ex 12,23 los egipcians; e com veurà la sanch  sobre lo lindar e’n las posts de ella,  
Ex 12,34  la en lurs mantells e posaven-la  sobre lo musclo. 35 E féran los fills d’  
Ex 14,2  Devant ell posareu las albergades  sobre la mar. 3 Car Farahó dirà dels fills 
Ex 14,5  lo cor de Farahó e de sos servents  sobre lo poble, e diguéran: –¿Per què  
Ex 14,16  leva la tua verga e sten la tua mà  sobre la mar e pertex-la, per ço que  
Ex 14,21  21 E quant hach stès Moysès la mà  sobre la mar, depertí-la nostro Senyor e 
Ex 14,24  lo matí, e nostro Senyor guardà  sobre las albergades dels de Egipte per  
Ex 14,26  Senyor a Moysès: –Sten la tua mà  sobre la mar per ço que tórnan las aygües  
Ex 14,26  las aygües quantre los de Egipte,  sobre lurs carretas e lus cavallers. 27 E  
Ex 15,16  los stadans de Canahan 16 e vingue  sobre ell por en granesa del teu bras.  
Ex 15,26  los seus manaments [*], no amanaré  sobre tu la langor que posí en Egipte, car 
Ex 16,3  en la terra de Egipte, quant sèyam  sobre las ollas e menjàvem los pans [*]  
Ex 16,14  quax [*], en semblansa de gelada  sobre la terra. 15 E quant ho haguéran  
Ex 17,6  tu la pedra de Horep, e feriràs  sobre la pedra e axirà’n aygüe que beurà  
Ex 17,10  [*]. E Moysès e Aron [*] pujaren  sobre la sima del munt. 11 E quant Moysès  
Ex 18,11  11 Ara he conegut que és gran  sobre tots los déus, per ço car argullós  
Ex 19,4  als egipcians, com vos he aportats  sobre las ales de las àguilas i us he a mi 
Ex 19,11  nostro Senyor devant tot lo poble  sobre lo munt de Sinaý. 12 E stabliràs  
Ex 19,20  20 E devallà nostro Senyor  sobre lo munt [*] e apellà Moysès lasús  
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Ex 20,12  e ta mare per ço que vischas molt  sobre la terra que nostro Senyor ta derà.  
Ex 20,24  or; 24 de terra lo fareu e oferreu  sobre aquell holocausts [*], vostres  
Ex 20,25  trencades, e si levas ton cultell  sobre ell serà enorreat. 26 »No pugeràs  
Ex 23,18  Senyor Déu. 18 »No sacrificaràs de  sobre levat sanch de ton sacrifici, ne  
Ex 24,6  de la sanch [*], e l’altre scampà  sobre l’altar. 7 E pres la carta de la  
Ex 24,8  8 E pres la sanch e scampà-la  sobre lo poble e dix: –Aquesta és la sanch 
Ex 24,8  covinensa que féu Déu ab vosaltres  sobre totas las tuas paraulas. 9 E pujaren 
Ex 24,11  de pedre e quax cel com és cerè 11  sobre ells, qui luny s’éran partits dels  
Ex 24,16  16 e stech la glòria del Senyor  sobre Sinaý, e cobrí’l la nuu VI dies, e  
Ex 24,17  de nostro Senyor casi foch cremant  sobre lo munt devant los fills de Yrrael.  
Ex 25,22 puxs manar-t’he e parlar-t’he  sobre lo cobertor, ço és a saber, enmig de 
Ex 25,22  enmig de II xerubins qui seran  sobre la archa del testimoni, de totas  
Ex 25,30 sacrificis, de or pur. 30 E posaràs  sobre la taula pans [*] devant mi  
Ex 25,37  d’or pur. 37 E feràs VII crazolas  sobre lo canalobre perquè luèscan e  
Ex 26,14  de pells de moltons robricades, e  sobre aquest, altre cobriment de pells de  
Ex 26,34  posats los sants de nostro Senyor  sobre l’archa del testimoni en santo  
Ex 26,35  en santo santorum, 35 e taula  sobre lo vel e quantre la taula lo  
Ex 27,5  de aram, 5 e posar-los-has  sobre la ara de l’altar, e serà la  
Ex 28,4  seran los vestits: ressional  sobre lo muscle, gonella de li streta, e  
Ex 28,12  los lus noms devant nostro Senyor  sobre la un e l’altre costat per  
Ex 28,29 de Yrrael en lo reonal dels judicis  sobre son pits quant intrerà al santuari,  
Ex 29,6  tiara en son cap e la mirra santa  sobre la tiara, 7 e l’oli de la unció  
Ex 29,7  7 e l’oli de la unció scamparàs  sobre son cap, e en aquesta costuma  
Ex 29,10  Aron e sos fills poseran lurs mans  sobre lo cap d’ell. 11 E sacrificar-l’ 
Ex 29,12  sanch del vadell e posar-l’has  sobre las colones de l’altar ab ton dit,  
Ex 29,12 ton dit, e l’altre sanch scamparàs  sobre lo fonament d’ell. 13 E pendràs tot 
Ex 29,13  13 E pendràs tot lo grex [*] que  sobre ells és, e oferràs encens sobre l’  
Ex 29,13 que sobre ells és, e oferràs encens  sobre l’eltar, 14 mas la carn del vadell  
Ex 29,15  peccat. 15 »E pendràs un moltó, e  sobre lo cap d’ell posarà Aron e sos  
Ex 29,17  budells e los peus levats poseràs  sobre las carns trenchades e sobre son  
Ex 29,17  sobre las carns trenchades e  sobre son cap, 18 e oferràs tot lo moltó  
Ex 29,18 18 e oferràs tot lo moltó ab ancens  sobre l’altar, e oferta és de nostro  
Ex 29,19 de Déu. 19 »E pendràs altre moltó e  sobre lo cap d’ell Aron e sos fills  
Ex 29,20  dreta de Aron e de sos fills, e  sobre los polsos de lurs mans e dels peus  
Ex 29,20  peus drets, e scamparàs la sanch  sobre l’altar entorn. 21 E quant hauràs  
Ex 29,21  hauràs presa de la sanch qui és  sobre l’altar e de l’oli de unció,  
Ex 29,22  e II ronyons, e lo grex qui és  sobre ells al costat dret, per ço car és  
Ex 29,24  Senyor, 24 e posar-ho-has tot  sobre las mans de Aron e de sos fills, e  
Ex 29,25  las mans d’ells e ensendràs-ho  sobre l’altar en holocaust de odor fort  
Ex 29,35  són. 35 »Ço que t’he manat feràs  sobre Aron e sos fills. VII dies sagraràs  
Ex 30,7  Aron santifichar-hi-ha ensens  sobre ell, qui suaument olga al matí,  
Ex 30,9  vostres generacions. 9 No ofarreu  sobre ell timiama d’altre composició, ni  
Ex 30,10 ni sacrifici [*]. 10 E pregarà Aron  sobre los corns una vegada en l’any, en  
Ex 30,10  és oferta per lo peccat, e placarà  sobre aquell en vostres generacions. Sant  
Ex 31,7  del testimoni e lo feristol qui  sobre ella és, e tots los vaxells del  
Ex 32,12  [*]. Posa la tua ira e apaga’t  sobre la iniquitat del teu poble, 13 e  
Ex 32,21 ’t féu aquest poble, que amanasses  sobre ells aquest peccat ten gran? 22 E  
Ex 32,27  de Yrrael: “Pos lo baró lo cultell  sobre la cuxa, e anau [*] per mig las  
Ex 33,21  dix: –Tu has parlat ab mi. Stà  sobre la pedra, 22 e quant passarà la mia  
Ex 34,1  de las primeras, e scriuré  sobre ellas las paraulas que éran en las  
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Ex 34,10 feré senyals que may no foren vists  sobre la terra ne en negunes gents, per ço 
Ex 34,25  Déu teu [*]. 25 »[*] sacrificaràs  sobre lavat la sanch de la mia hòstia; no  
Ex 34,33 complidas las paraulas, posà un vel  sobre sa cara. 34 E quant intrava a nostro 
Ex 40,4  lo vel. 4 E posaràs la taula [*]  sobre ella [*]. Lo canalobre starà ab sas  
Ex 40,17  sas colonas, 17 e cobrí lo terrat  sobre lo tabernacle e posà-hy dessús  
Ex 40,25 luernas per orde [*]. 24 [*] 25 [*]  sobre l’encens de bonas odors, axí com  
Lv 1,4  nostro Senyor; 4 e posarà las mans  sobre lo cap del sacrifici e serà plasent  
Lv 1,9  e sacrificarà-ho el sacerdot  sobre l’altar en holocaust e en odor suau 
Lv 1,11 Senyor, e la sanch d’ell scamparan  sobre l’altar los fills de Aron entorn,  
Lv 1,12 acosta al fetge, e posar-ho-han  sobre la lenya en què hom metrà foch, 13 e 
Lv 1,13  sacerdot oferrà totas las ofertas  sobre l’altar en holocaust e en odor fort 
Lv 1,15  lo cuyro, e lexen córrer la sanch  sobre [*] l’altar, 16 e la gorga e las  
Lv 2,1 sacrifici, serà fogassa, e scamparà  sobre ella oli, e poserà-hy encens, 2 e  
Lv 2,2 encens, e face’n lo prevera perfum  sobre la ara per remembransa, e és  
Lv 2,9  mamorial del sacrifici e ofira’l  sobre lo altar en odor de suavesa a nostro 
Lv 2,12  e lurs dons, e [*] sían conponides  sobre l’altar en odor de suavetat. 13 »E  
Lv 3,2 devant nostro Senyor. 2 E pos la mà  sobre lo cap de son sacrifici, e degollarà 
Lv 3,5  de dins, 5 de tot açò fassa perfum  sobre l’altar, demunt la lenya, e lo foch 
Lv 3,8 devant nostro Senyor, 8 posen la mà  sobre lo cap de lur sacrifici, e puxs  
Lv 3,8  los fills de Aron scampen la sanch  sobre lo altar entorn, 9 e puxs ofíran la  
Lv 3,10  grex qui cobre lo ventre, e encare  sobre los lombles e sobre los ronyons, e  
Lv 3,10  e encare sobre los lombles e  sobre los ronyons, e tot lo grex de dins  
Lv 3,11  los sacerdots e posar-l’han  sobre lo foch, e fer-n’han oferta a  
Lv 3,13  a nostro Senyor, 13 pos la sua mà  sobre lo cap de aquella e degoll-la a la 
Lv 3,13  los fills de Aron scampen la sanch  sobre l’altar entorn, 14 [*] e lo grex  
Lv 3,15  los II lombles ab lo fetge, qui és  sobre aquells prop de la ylada, e tot lo  
Lv 3,16 sacerdot e cremar-ho-ha en foch  sobre l’altar e fer-n’ha perfum de  
Lv 3,17  en què pengen los lombles oferreu  sobre l’altar. 4,Tit Capítol quart 1 E  
Lv 4,4  nostro Senyor e posarà la sua mà  sobre lo cap de aquell e degollar-l’ha  
Lv 4,8  per lo peccat, axí aquell qui és  sobre los membres vidals com tot aquell  
Lv 4,12  les cendres, e cremar-ho-ha  sobre la lenya, e aquí serà cremat on  
Lv 4,15  posen los vells d’Irrael las mans  sobre lo cap de aquell devant lo Senyor, e 
Lv 4,19  prenga tot lo sèu e face’n perfum  sobre l’altar. 20 E face axí d’aquest  
Lv 4,24  que sia net, 24 e pos la sua mà  sobre lo cap de aquell, e puxs degoll-lo 
Lv 4,29  una cabra neta, 29 e pos la mà  sobre lo cap de sa oferena, la qual és per 
Lv 4,31  pacifichables, e perfumar-n’has  sobre l’altar en odor de suavetat a  
Lv 4,33  ovella, sia nèdea, 33 e pos la mà  sobre lo cap de aquella e degoll aquella  
Lv 4,35  per pacifichament, e sia cremat  sobre l’altar en encens a nostro Senyor,  
Lv 5,12  ne prenga I plen puyn e crem-la  sobre l’altar en remembransa del qui  
Lv 6,10  vista gonella e bregues de li  sobre sa carn, e pendrà la cendra que ferà 
Lv 6,12  [*]. 12 »E lo foch crem tostemps  sobre la ara de l’altar, lo qual  
Lv 6,15  e molt encens, lo qual sia posat  sobre la sèmola, e fassa perfum d’aquell  
Lv 7,5  [*], 5 e fassa lo sacerdot perfum  sobre l’altar, car açò és perfum a nostro 
Lv 7,31  31 lo qual ne fassa del sèu perfum  sobre l’altar, e lo pits serà de Aron e  
Lv 8,11  11 e santifichà ells e salpassà  sobre lo altar VII vegades, e untà ell e  
Lv 8,12  santifichar a ells. 12 E gità oli  sobre lo cap de Aron e untà’l e consegrà  
Lv 8,14 e Aron e sos fills posaren las mans  sobre lo cap de aquell, 15 e degollà  
Lv 8,16  de aquell. 16 E lo sèu qui era  sobre las entràmanes e sobre lo fetge e  
Lv 8,16  sèu qui era sobre las entràmanes e  sobre lo fetge e sobre los ronyons [*]  
Lv 8,16  las entràmanes e sobre lo fetge e  sobre los ronyons [*] pres Moysès e  
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Lv 8,18  18 E oferí I ariet en holocaust, e  sobre lo cap de aquell posaren Aron e sos  
Lv 8,21  e los peus, e lo ariet tot ensès  sobre l’altar per ço car era holocaust de 
Lv 8,22 dels sacerdots, e posaren lurs mans  sobre lo cap de aquell Aron e sos fills.  
Lv 8,24  e dels peus, e lo romanent gità  sobre l’altar entorn. 25 E lo sèu e la  
Lv 8,26  d’oli e una fogassa aliza posà  sobre lo sèu e musclo dret. 27 Tot açò  
Lv 8,28  de las mans de aquells e perfumà  sobre lo altar de l’holocaust per ço car  
Lv 8,30  ungüent de untadura e la sanch que  sobre l’altar havia scampada, e gità-la 
Lv 8,30  altar havia scampada, e gità-la  sobre Aron e sobre los vestiments de  
Lv 8,30  scampada, e gità-la sobre Aron e  sobre los vestiments de aquell e sobre sos 
Lv 8,30  e sobre los vestiments de aquell e  sobre sos fills e sobre lurs vestidures.  
Lv 8,30  de aquell e sobre sos fills e  sobre lurs vestidures. 31 E com hach  
Lv 9,10 fetge que són per lo peccat perfumà  sobre l’altar axí com manà nostro Senyor  
Lv 9,13  oferiren en aquell, e posaren-ho  sobre l’altar e cremà-ho ab foch, 14  
Lv 9,17  sa palma d’ella e féu-na perfum  sobre la ara estés lo holocaust del matí.  
Lv 9,18  sos fills la sanch, la qual scampà  sobre l’altar entorn. 19 E lo sèu del bou 
Lv 9,20  e la ratella del fetge 20 posaren  sobre los pits; e com foren cremats en l’ 
Lv 9,24  lo holocaust e lo sèu qui era  sobre l’altar. E com lo poble viu açò,  
Lv 9,24  a nostro Senyor Déu e gitaren-se  sobre lurs cares. 10,Tit Capítol X 1 E  
Lv 10,6  per aventura no muyrau, per ço que  sobre tota la coŀlecció no ischa  
Lv 10,6  totas las cases de Yrrael ploreran  sobre lo cremament que cremà nostro Senyor 
Lv 10,7  e lo oli de la santa unció és  sobre vosaltres. E ells faéran segons que  
Lv 11,20  20 »E totas voletaries anant  sobre IIII peus serà abominació a  
Lv 11,21  a vosaltres. 21 E qualquequal irà  sobre IIII peus e haurà longia detràs per  
Lv 11,21 haurà longia detràs per què saltarà  sobre terra, 22 menjar deveu, axi com és  
Lv 11,27  aquell serà ensutzat. 27 E qui irà  sobre ses palmes de tots los animals que  
Lv 11,32  entrò al vespre. 32 »E qui caurà  sobre ells que sían morts serà ensutzat,  
Lv 11,35  tochada serà inmunde en caure de  sobre, vullas que sia forn, vullas que sia 
Lv 11,37 seran ensutzades. 37 E si’n chaurà  sobre cascuna de la samensa, no serà  
Lv 11,38  38 E si a’lgú serà donada aygüe  sobre la samensa e aprés serà tochada per  
Lv 11,41 al vespre. 41 »E tot ço que grapona  sobre la terra sia abominable a vosaltres, 
Lv 11,42 en menjar. 42 E qualquequal grapona  sobre lo pits e ha molts peus [*], no’n  
Lv 11,44 en totas las reptílies qui’s moven  sobre terra, 45 car jo sóm lo Senyor que  
Lv 14,5  dels ocells en un vaxell de terra  sobre aygüe vive, 6 e l’altre ocell  
Lv 14,14  d’aquell que deu ésser mundat, e  sobre lo polzo en la mà dreta e del peu,  
Lv 14,17  oli que romandrà en la mà buyderà  sobre l’estrem de la orella dreta d’  
Lv 14,17  dreta d’aquell que és mundat e  sobre lo polzo de la mà e del peu dret, e  
Lv 14,17 lo polzo de la mà e del peu dret, e  sobre la sanch qui és scampada per la  
Lv 14,18  qui és scampada per la colpa, 18 e  sobre lo cap d’aquell. 19 E pregarà per  
Lv 14,20 aquell en l’altar [*], e perdonerà  sobre aquell lo prevere, e serà perdonat e 
Lv 14,25  e de la sanch d’aquell poserà  sobre lo strem de la orella dreta d’  
Lv 14,25  dreta d’aquell que és mundat e  sobre lo polze dret de la mà e del peu  
Lv 14,26  l’oli del sister e posar-n’ha  sobre la mà cinestra, 27 e banyar-hi-  
Lv 14,29  que és en la sua mà sinestre git  sobre lo cap del purificat a perdonar  
Lv 14,29  lo cap del purificat a perdonar  sobre ell devant Déu; 30 e de las tortres  
Lv 14,50  degollat la I perdal en I test  sobre aygües vives, 51 en la sanch de  
Lv 15,10  és inmunde. 10 E qualquequal seurà  sobre aquell citi que ha segut aquell que  
Lv 15,23  entrò al vespre. 23 E tot vaxell  sobre lo qual ella ceurà, qualque’l toch  
Lv 16,2  ço que no muyre, car jo aparexeré  sobre la cuberta e açò en una nuu. 3 Mas  
Lv 16,4  correja de li e una sàvena de li  sobre lo cap, car aquestas són santas  
Lv 16,8  del testimoni, 8 e poserà sorts  sobre cascun: un a Déu, e l’altre a  
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Lv 16,10  devant Déu, e fassa pregàries  sobre aquell e lex anar aquell en lo  
Lv 16,13  claustre, en la santedat. 13 E pos  sobre lo foch las coses odorants axí que  
Lv 16,13  e la vapor cobre la cuberta qui és  sobre lo testament per ço que no muyre. 14 
Lv 16,16  de l’oracle. 16 E perdonerà  sobre lo santuari de totas las inmundícies 
Lv 16,18  toro e del cabrit e gitarà aquella  sobre los corns de aquell entorn, 19 e git 
Lv 16,21  cabrit viu. 21 E posada cascuna mà  sobre lo cap d’aquell, confessarà totas  
Lv 16,21  E com haurà feta la pregària  sobre lo cap de aquell, enviar-l’ha al  
Lv 16,22  22 e portar-se-n’ha lo cabrit  sobre lo ceu cap totas las iniquitats lurs 
Lv 16,25  ofert és per peccat serà perfumat  sobre l’altar. 26 »E aquell qui haurà  
Lv 17,6  6 e scampen los sacerdots la sanch  sobre l’altar de Déu a la porta del  
Lv 17,11  és, e jo doné aquella a vosaltres  sobre l’altar meu a perdonar sobre  
Lv 17,11  sobre l’altar meu a perdonar  sobre vostres ànimas, car la sanch és en  
Lv 19,16  malmesclador en ton poble, ne sias  sobre sanch de ton companyó e de ton  
Lv 19,17  publichament per ço que no hages  sobre ell peccat. 18 No’t vullas venjar  
Lv 19,28  radon ni raureu vostra barba, 28 e  sobre lo mort no tallareu la vostra carn  
Lv 20,5  ell ociure, 5 jo posaré la mia faç  sobre l’home aquell e sobre son parentat, 
Lv 20,5  la mia faç sobre l’home aquell e  sobre son parentat, e perseguiré aquell e  
Lv 20,9  e sa mare, la sanch de aquells sia  sobre ell. 10 »Qui serà ensutzat ab la  
Lv 20,11  abdosos, e la sanch d’aquells sia  sobre ells. 12 »E qui jaurà ab sa nora,  
Lv 20,12  gran iniquitat, e la sanch lur sia  sobre ells. 13 »Qui dormirà ab mascle, ço  
Lv 20,13  muyren de mort e la lur sanch sia  sobre ells. 14 »Qui pendrà per muller mare 
Lv 20,16  abdosos muyren, e la lur sanch sia  sobre ells. 17 »Qui pendrà sa germana  
Lv 20,27  alepidats; la sanch d’aquells sia  sobre ells. 21,Tit Capítol XXI 1 E dix  
Lv 21,2  en los cosins e en propis, ço és,  sobre pare e mare e fill e filla e frare 3 
Lv 21,10 lo sacerdot major entre sos frares,  sobre lo cap del qual és gitat untament d’ 
Lv 21,11 mort no intre de tot en tot; emperò  sobre son pare e sobre sa mare no serà  
Lv 21,11 tot en tot; emperò sobre son pare e  sobre sa mare no serà ensutzat. 12 Ne no  
Lv 21,12  de la unció santa del Déu ceu és  sobre ell. Jo sóm lo Senyor. 13 »E prenga  
Lv 22,22  perfum de aquell a nostro Senyor  sobre lo ceu altar. 23 »E porà oferir de  
Lv 24,4  e en vostres generacions. 4 E  sobre lo canalobre que és molt pur posa  
Lv 24,6  II desenes, 6 dels quals metràs VI  sobre la taula que és molt pura, devant  
Lv 24,7  pura, devant Déu la stabliràs. 7 E  sobre aquells poseràs encens molt luent  
Lv 24,14  dir la flastomia posen lurs mans  sobre lo cap de aquell, e alepiden-lo  
Lv 25,19  a sadollament, e stareu ab fiansa  sobre ella. 20 E si vosaltres direu: “Què  
Lv 26,18 en vostros castigaments jo daré mal  sobre vosaltres en VII dobles per rahó de  
Lv 26,21  ni no voleu oyr a mi, jo anediré  sobre vosaltres plagues a VII dobles per  
Lv 26,25 per los vostros peccats, 25 e aduré  sobre vosaltres spasa brundent tallant lo  
Lv 26,37  ells negú. 37 E correran cascú  sobre sos frares axí com si fugien a  
Lv 27,13  aquells qui oferran, anedescha  sobre la stimació la Vª part. 14 »E si  
Lv 25,37 la tua moneda ab usura a ell, ne la  sobreabundància dels fruyts no ratendràs.  
Ex 28,12 un e en l’altre costat memorial al  sobremuscle dels fills de Yrrael, e port  
Ex 28,15  e polida, segons la texidura del  sobremuscle, d’or e de jacint e de porpre 
Ex 28,25  en la un e l’altre costat del  sobremuscle qui guarda lo reonal. 26 [*]  
Ex 28,26  26 [*] qui són de la regió del  sobremuscle e sguarden detràs, 27 e II  
Ex 28,27  en la un e l’altre costat del  sobremuscle dejús, qui guarda quantre la  
Ex 28,27  púschan adobar quant lo reonal del  sobremuscle 28 se strenyarà ab sos anells  
Ex 28,28  28 se strenyarà ab sos anells del  sobremuscle ab la sàvena de jacint, per ço 
Ex 28,28  la juntura afegida al reonal del  sobremuscle no’s puguen pertir la un de  
Ex 28,31  tots temps. 31 »E feràs gonella de  sobremuscle tota de jacint, 32 e haurà  
Ex 29,5  ço és, de camisa e de gonella e de  sobremuscle e de reonal, e strènyer-ho- 
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Ex 35,9  e pedres unichines [*] a honrar lo  sobremuscle e lo reonal. 10 »Qualque un de 
Ex 39,2  nostro Senyor a Moysès. 2 E féu  sobremuscle d’or e de jacint e [*] de bis 
Ex 39,7  7 e posà-las al costat del  sobremuscle en remembrament dels fills de  
Ex 39,17  arpions qui parien als angles del  sobremuscle. 18 Aquestas axí staven bé  
Ex 39,18  staven bé devant e detràs que lo  sobremuscle e lo reonal rellessaven la un  
Ex 39,20 Déu a Moysès. 20 E féran gonella de  sobremuscle tota de jacint, 21 e cabès  
Ex 35,27 oferían pedras uniquines e gemes al  sobremusclo e al reonal, 28 e coses bé  
Ex 39,8  de obra polida segons la obra del  sobremusclo, d’or e de jacint e de porpre 
Lv 5,9  de l’altar, e ço que de la sanch  sobrerà fassa decórrer al fonament de l’  
Lv 26,10  e gitareu las coses vellas com  sobrevindran las novellas. 11 E posaré lo  
Ex 2,17  lo bestiar de lur pare. 17 E  sobrevinguéran los pastors e gitaren-las 
Ex 21,21  serà culpable del peccat; 21 e si  sobreviu I jorn o II, no haurà pena, car  
Ex 13,20  aquí ab vosaltres.» 20 E anaren de  Sochot e albergaren en Aram, en las  
Ex 12,37 ’n los fills d’Irrael de Ramasè en  Socot, e éran prop de VIM hòmens a peu,  
Lv 15,10 aquell citi que ha segut aquell que  sofer flux de sperma serà ensutzat entrò  
Lv 15,2 d’Irrael e digau a ells: »Home que  soferà flux de sperma serà no nèdeu. 3 E  
Lv 15,33 aquellas qui han de lur temps e que  soferen flux de sanch, e dels hòmens que  
Ex 18,18  afer major és que tu no’l poràs  soferir; 19 mas oges mas paraulas e mon  
Ex 18,23  los manaments de Déu e poràs  soferir los seus manaments, e tot lo poble 
Ex 10,7  e diguéran a ell: –¿Entrò a quant  soferirem aquest scàndol? Lexa los hòmens  
Lv 15,25  25 »Fembra que per molts dies  soferrà flux de sanch, no en lo temps de  
Lv 26,43  a si los dissaptes ceus, e  soferrà soledat per rahó de aquells, e  
Ex 22,18  18 »Aquells qui mal feran no  soferràs que visquen. 19 »E qui jaurà ab  
Ex 34,6  Senyor Déu misericordiós, piadós,  sofirent e de molta mercè e vertader, 7  
Ex 3,1  paxia las ovellas de Getró son  sogre, sacerdot de Median, dins lo desert, 
Ex 4,18  sse’n Moysès e tornà a Getró, son  sogre, e dix-li: –Iré e tornaré a mos  
Ex 18,1 hach oÿt Getró, sacerdot de Median,  sogre de Moysès, tot ço que havia fet  
Ex 18,5  glay de Farahó». 5 E vench Getró,  sogre de Moysès, e sos fills e sa muller a 
Ex 18,6  6 e menà a Moysès e dix: –Jo, ton  sogre Getró, vench a tu, e ta muller e II  
Ex 18,7 ella. 7 E ell isqué a carrera a son  sogre, [*] e besà’l, e seludaren-sa la  
Ex 18,8  en la tenda, 8 comptà Moysès a son  sogre tot ço que Déu havia fet [*] als  
Ex 18,12  quantre ells. 12 E oferí Getró, lo  sogre de Moysès, holocausts a nostro  
Ex 18,14 vespre. 14 E quant ho hach vist son  sogre, ço que feya en lo poble dix: –Què  
Ex 18,27 coses. 27 E lexà’n anar Getró, son  sogre, [*] en la sua terra. 19,Tit Capítol 
Ex 3,18  Irem carrera de III dies per loch  sol per ço que sacrifiquem al Senyor Déu.” 
Ex 15,22  Suris. E anaren III dies per loch  sol, e no trobaren aygüe. 23 E vinguéran  
Ex 16,21  podia bastar a menjar, e quant lo  sol era scalfat sí’s fonia lo qui restava 
Ex 17,12 suas mans no s’abaxaren tro que lo  sol se colgà. 13 E Josuè encalsà Amalech e 
Ex 18,14 que fas en lo poble? E per què seus  sol e tot lo poble te spera del matí entrò 
Ex 22,3 haurà pena; 3 e si ho fa pus que lo  sol sia axit, fa homey, ell morrà. E si no 
Ex 22,20  sacrificarà los déus stranys, sinó  sol nostro Senyor, morrà. 21 »L’estrany  
Ex 22,26  ton proÿsme son vestir, ans que lo  sol se colch ret-la-hy, 27 car aquell  
Ex 22,27  ret-la-hy, 27 car aquell és  sol lo vestir de sa carn de què’s cobre e 
Ex 24,2  encians, e adorareu de luny. 2 E  sol Moysès muntà a Déu, e aquells no s’hi 
Ex 26,22  22 E al loch del tabernacle a  sol ponent, feràs VI taulas; 23 puxas  
Ex 33,11 cara per cara a Moysès, axí com hom  sol parlar a son amich. E quant ell anava  
Lv 1,16  orient, en aquell loch en què hom  sol gitar la cendra. 17 E trencharà las  
Lv 4,31  31 E pendràs tot lo sèu axí com se  sol pendre dels sacrificis pacifichables,  
Lv 4,35  lo sèu e fassa d’ell axí com se  sol fer del sèu del moltó que és  
Lv 11,25  ceus e serà no nèdeu entrò al  sol post. 26 »Tot animal que hage ungle  
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Lv 13,46  e no nèdeu; e aquest habitarà tot  sol fora de las albergades. 47 »Vestidures 
Lv 22,7 carn ab aygüe, 7 com se colguerà lo  sol, lavors serà nèdeu e porà menjar de  
Lv 19,9 tondràs, ço és, no segaràs entrò al  sòl de la superfícia de la terra, ne las  
Lv 23,22 vostres messes, no segareu entrò al  sòl, ne no cullireu las spigues que  
Ex 8,9  e de ta casa, e que’n romanguen  solament en lo flum. 10 E ell respòs:  
Ex 8,11  e de ton poble, e romandran  solament al flum. 12 E pertiren-sa  
Ex 18,22 plets romanguen a tu, e ells jutgen  solament las manors coses. Pertex los  
Ex 18,26  comptaven a ell, e ells jutjaven  solament las leugeras coses. 27 E lexà’n  
Lv 2,12  a nostro Senyor. 12 Las promíssias  solament de aquellas ofertas [*] e lurs  
Lv 11,23 E qualquequal de las voletaries que  solament hagen IIII peus, si no aquestas  
Lv 23,14  ni farines no menjareu entrò  solament aquell die que portareu lo  
Lv 6,18  axí com per peccat o per colpa. 18  Solament los mascles dels fills de Aron  
Ex 13,20  Aram, en las darreras parts de la  solea. 21 E nostro Senyor anave’ls devant 
Lv 26,43  a si los dissaptes ceus, e soferrà  soledat per rahó de aquells, e ells  
Lv 4,12  de las albergades, en loch net on  solen gitar les cendres, e cremar-ho-  
Lv 4,12  la lenya, e aquí serà cremat on  solen gitar las cendres. 13 »Car si tota  
Lv 4,24  e puxs degoll-lo en lo loch on  solen degollar devant nostro Senyor los  
Lv 4,33  e degoll aquella en lo loch on  solen degollar los holocausts del  
Lv 5,10  altre oferrà en holocaust axí con  solen fer, e pregarà per ell lo sacerdot e 
Lv 6,3  contra aquell en las quals coses  solen peccar los hòmens, 4 totas coses  
Lv 14,13  13 E degollarà l’anyel allà on  solen degollar la oferta per lo peccat  
Ex 33,4  e negú no’s vestí del vestir que  solia. 5 E dix nostro Senyor a Moysès:  
Ex 16,5 die cúllan-na al doble més que no  solían. 6 E diguéran Moysès e Aron a tots 
Ex 16,31  e era axí com a sament blancha de  soliandre, e lo seu tast semblant a [*]  
Ex 2,18  què sou vengudas pus tost que no  solíau? 19 E diguéran: –Un home de Egipte  
Ex 5,18  palla, e fereu tantas teulas com  solíau. 19 E com los majors dels fills d’ 
Lv 16,22  totas las iniquitats lurs en terra  solitària, e serà lexat en lo desert. 23  
Lv 26,34 dissaptes e tots los dies de la sua  solitut, car vosaltres sereu 35 en la  
Lv 26,35 reposerà en los dissaptes de la sua  solitut per ço com no reposàveu en vostros 
Lv 23,6  XVè die d’aquell matex mes és la  sollemnitat dels pans alizos, e menjareu  
Ex 5,16  Vet que nosaltres servents teus  som; ¿per què’ns feren a tort los  
Ex 16,7  quantre nostro Senyor, e nós, ¿qui  som, que haveu murmurat quantre nós? 8 E  
Ex 16,8 murmuràs quantre ell; car nós, ¿qui  som? Ni quantre nós no és vostre  
Ex 3,6  stàs terra santa és. 6 E dix: –Jo  sóm Déu de ton pare, Déu de Abraam e Déu  
Ex 3,14  14 E dix Déu a Moysès: –Jo [*] qui  sóm. [*] 15 [*] –Axí diràs als fills de  
Ex 4,11  lo sort oent, ni lo sech veent? No  sóm jo? 12 Vé, donques, e jo seré ab tu en 
Ex 6,2  Senyor a Moysès e dix-li: –Jo  sóm lo Senyor 3 que apareguí a Abraam e a  
Ex 6,6  ço digues als fills de Yrrael: “Jo  sóm Senyor qui us desliuraré de servitut e 
Ex 6,7  e seré vostro Déu, e sabreu que jo  sóm vostro Déu, e que jo sóm Senyor qui us 
Ex 6,7  que jo sóm vostro Déu, e que jo  sóm Senyor qui us he trets dels càrcers  
Ex 6,8  -la-us-he a posseyr, car jo  sóm Senyor.” 9 E comptà Moysès tot açò als 
Ex 7,17  Senyor: “En açò sabreu que Senyor  sóm. Jo fariré ab la mia mà l’aygüe del  
Ex 8,22  moscas, e sabran sertament que jo  sóm Senyor enmig de la terra; 23 e posaré  
Ex 10,2  senyals en ells, e sapiau que jo  sóm Senyor. 3 E intraren Moysès e Aron a  
Ex 12,12  en tots déus de Egipte, que jo  sóm Senyor. 13 E la sanch serà a vosaltres 
Ex 14,4 host, e sabran los egipcians que jo  sóm Senyor. E féran-ho axí. 5 E féu hom  
Ex 14,18  18 e sabran los de Egipte que jo  sóm Senyor [*] 19 [*] qui anava devant las 
Ex 15,26  langor que posí en Egipte, car jo  sóm Senyor senador teu. 27 E vinguéran en  
Ex 16,12  matí vos sadollareu de pa, car jo  sóm lo Senyor Déu vostre.” 13 E fou fet  
Ex 20,2  aquestas coses o paraulas: 2 –Jo  sóm Déu teu qui’t traguí de terra de  
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Ex 20,5 5 ne las adoreràs ni las colràs. Jo  sóm ton Déu fort, celós, qui conexaré la  
Ex 29,46  e saré lur Déu, 46 e sebran que jo  sóm lo Senyor Déu d’ells qui’ls treguí  
Ex 29,46  que jo stigués entre ells, car jo  sóm lo Senyor Déu d’ells. 30,Tit Capítol  
Ex 31,13  per ço que sapiau que jo  sóm Senyor qui us santifich. 14 E guardau  
Lv 11,44  ço que no siau inmundes, 44 car jo  sóm lo Senyor Déu vostro. Siau sants, car  
Lv 11,44  Déu vostro. Siau sants, car jo  sóm sant. No ensutzeu las vostres ànimas  
Lv 11,45 qui’s moven sobre terra, 45 car jo  sóm lo Senyor que aduguí a vosaltres de  
Lv 11,45  en Senyor. Sants sereu, car jo  sóm sant. 46 »Aquesta és la lig dels  
Lv 18,2  d’Irrael e digues a ells: »Jo  sóm Senyor Déu vostro. 3 No fassau segons  
Lv 18,4  manaments, e anau en aquells. Yo  sóm Déu vostro. 5 »Guardau las mias ligs e 
Lv 18,5 que fan l’hom viure en aquells. Yo  sóm lo Senyor Déu. 6 »Negun hom no s’  
Lv 18,6  ço que descobre la sua legesa. Jo  sóm lo Senyor. 7 »La letgesa de ton pare e 
Lv 18,21  lo nom del Senyor Déu teu. Jo  sóm Senyor. 22 »Ab mascle no useràs a  
Lv 18,30  no siau ensutzats en ells, car jo  sóm lo Senyor Déu vostro. 19,Tit Capítol  
Lv 19,2  e diràs a ells: »Siau sants car jo  sóm sant, Senyor Déu vostro. 3 »E cascú de 
Lv 19,3  »E guardau lo meu dissapte, car jo  sóm lo Senyor Déu vostro. 4 »No us  
Lv 19,4 déus fonadissos a vosaltres, car jo  sóm lo Senyor Déu vostro. 5 »Si degollareu 
Lv 19,10  als pobres e als palegrins. Jo  sóm lo Senyor Déu vostro. 11 »No feràs  
Lv 19,12  lo nom del teu Déu, car jo  sóm Senyor. 13 »No feràs calúmpnia a ton  
Lv 19,14  tembràs lo Senyor ton Déu, car jo  sóm Senyor. 15 »No fasses ço que és malvat 
Lv 19,16  companyó e de ton proÿsme, car jo  sóm Senyor. 17 »No hauràs en oy ton frare  
Lv 19,18  ton amich axí com tu matex. Jo  sóm lo Senyor. 19 »Guarde las mias leys.  
Lv 19,25  fruyts ajustats que porteran. Jo  sóm lo Senyor Déu vostro. 26 »No menjareu  
Lv 19,28 a vosaltres algunes figures [*]. Jo  sóm Senyor. 29 »No metràs ta filla al  
Lv 19,30  e temeu lo meu santuari. Jo  sóm lo Senyor Déu vostro. 31 »No declineu  
Lv 19,31  no siau ensutzats per aquells. Jo  sóm lo Senyor Déu vostro. 32 »Devant lo  
Lv 19,32  vells e tem lo Senyor ton Déu. Jo  sóm Senyor. 33 »Si haurà hom strany entre  
Lv 19,34  strangers en terra de Egipte. Jo  sóm lo Senyor Déu vostro. 35 »No fassau  
Lv 19,36  [*] e lo vostro cister leyal. Jo  sóm Senyor Déu vostro, qui us aduguí de  
Lv 19,37  universos juýs e feu aquells. Jo  sóm lo Senyor Déu vostro. 20,Tit Capítol  
Lv 20,7  santifichats e siau sants car jo  sóm sant, Senyor Déu vostro. 8 »Guardau  
Lv 20,8  manaments e feu aquells, car jo  sóm lo Senyor Déu qui us santifich. 9 »Qui 
Lv 20,24  terra fluent de let e de mel. Jo  sóm Senyor Déu vostro, qui he depertits  
Lv 20,26  26 »E sereu sants a mi, car jo  sóm sant. Jo sóm Senyor qui he depertits a 
Lv 20,26  sants a mi, car jo sóm sant. Jo  sóm Senyor qui he depertits a vosaltres de 
Lv 21,8  Siau, donchs, sants, car jo  sóm sant, Senyor que santifich a  
Lv 21,12  santa del Déu ceu és sobre ell. Jo  sóm lo Senyor. 13 »E prenga muller verja,  
Lv 21,15  ab aquella de la sua gent, car jo  sóm lo Senyor Déu qui santifich a ell. 16  
Lv 21,23 deu menyspresar lo meu santuari. Jo  sóm lo Senyor qui santifich a vosaltres.  
Lv 22,2  que ells matexs oferen. Jo  sóm lo Senyor. 3 »Digues [*] en aquells  
Lv 22,3  perirà devant lo Senyor. Jo  sóm lo Senyor. 4 »Home de la sament de  
Lv 22,8  no siau ensutzats en aquellas. Jo  sóm lo Senyor Déu. 9 »Guardau los meus  
Lv 22,9  com haureu ensutzat aquell. Jo  sóm lo Senyor que santifich a ells. 10  
Lv 22,16  las coses santifichades. Jo  sóm lo Senyor que us santifich. Capítol  
Lv 22,30 entrò al matí e’n l’altre die. Jo  sóm lo Senyor Déu. 31 »[*] 32 No ensutzeu  
Lv 22,32  enmig dels fills de Yrrael, car jo  sóm lo Senyor Déu que us santifich, 33 que 
Lv 22,33  ço que fos a vosaltres en Déu. Jo  sóm lo Senyor Déu. 23,Tit  1 E dix nostro  
Lv 23,22  e als palegrins cullir, car jo  sóm lo Senyor Déu vostro. 23 E parlà  
Lv 23,43  a ells de terra de Egipte. Jo  sóm lo Senyor Déu vostro. 44 E parlà  
Lv 24,22  ciutadà aquell qui peccarà, car jo  sóm lo Senyor Déu vostro. 23 E Moysès dix  
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Lv 25,17  de vosaltres tema son Déu, car jo  sóm lo Senyor Déu vostre. 18 »Feu los meus 
Lv 25,38  dels fruyts no ratendràs. 38 Jo  sóm lo Senyor Déu vostro qui aduguí a  
Lv 26,1  mà fort. 26,Tit Capítol XXVI 1 »Jo  sóm lo Senyor Déu vostro. No fessau a  
Lv 26,1  per ço que adoreu a ella, car jo  sóm lo Senyor Déu vostre. 2 Guardau lo meu 
Lv 26,2  e hajau pahor del meu santuari. Jo  sóm lo Senyor. 3 »Si los meus manaments  
Lv 26,13  sereu poble meu, 13 car jo  sóm lo Senyor Déu vostro que aduguí a  
Lv 26,44  faré covinensa ab ells, car jo  sóm lo Senyor Déu d’ells. 45 E remembrar  
Lv 26,45  gents per ço que fos lur Déu. Yo  sóm lo Senyor Déu. Aquests són los  
Ex 28,23 or que poseràs en la una e l’altre  somitat del reonal. 24 E ajusteràs en  
Ex 5,4  –Per què vosaltres, Moysès e Aron,  somoveu lo poble de lurs obres? Anau a  
Lv 19,26  No guardereu òyhirs ne observareu  sompnis, no sortajarets, 27 ni raurets  
Ex 1,9  qui no conegué Josep, 9 e dix a  son poble: –Veus lo poble dels fills de  
Ex 2,1  la casa de Leví, e pres muller de  son linatge, 2 qui consabé e parí un fill. 
Ex 2,10  Farahó, 10 e ella afià’l e apellà  son nom Moysès, car dix: «D’aygüe l’he  
Ex 2,13 a la un qui feya tort per què feria  son proÿsme. 14 E ell respòs: –Qui t’ha  
Ex 3,1 E Moysès paxia las ovellas de Getró  son sogre, sacerdot de Median, dins lo  
Ex 4,18  -sse’n Moysès e tornà a Getró,  son sogre, e dix-li: –Iré e tornaré a  
Ex 4,25 Sephorà una pedra aguda e sirconcís  son fill, e tochà sos peus e dix: «Tu est  
Ex 7,23  -sse’n en sa casa, e no hy posà  son cor aquella vegada. 24 E cavaren los  
Ex 8,15  que donat los era rapòs; agreujà  son cor e no’ls oyí, axí com nostro  
Ex 10,23 axí que per III dies 23 negú no viu  son frare ni’s moch del loch en què era.  
Ex 11,2 fills de Yrrael, que l’hom deman a  son amich, e la fembra a sa veÿna, vaxells 
Ex 12,4 la casa a menjar lo anyell, pendran  son veý qui li stà prop, ab tants que hy  
Ex 13,15  15 Quant Faraó hach endureÿt  son cor e no’ns volia lexar, ocís nostro  
Ex 13,15 ·ns volia lexar, ocís nostro Senyor  son fill primer en terra de Egipte, del  
Ex 16,29 stiga en sa tenda e negú no isca de  son loch al VIIèn die. 30 [*] 31 E  
Ex 17,15  altar a nostro Senyor, e apellà  son nom «Mon axelsant», e dix: 16 –Car la  
Ex 18,1  nostro Senyor a Moysès e a Yrrael  son poble, per ço car nostro Senyor havia  
Ex 18,7  ab ella. 7 E ell isqué a carrera a  son sogre, [*] e besà’l, e seludaren-sa 
Ex 18,8  en la tenda, 8 comptà Moysès a  son sogre tot ço que Déu havia fet [*] als 
Ex 18,14  al vespre. 14 E quant ho hach vist  son sogre, ço que feya en lo poble dix:  
Ex 18,27  coses. 27 E lexà’n anar Getró,  son sogre, [*] en la sua terra. 19,Tit  
Ex 21,4  la fembra e los fills seran de  son senyor, e ell axirà ab son vestir. 5 E 
Ex 21,4 seran de son senyor, e ell axirà ab  son vestir. 5 E si diu lo servent: “Jo am  
Ex 21,6  no n’axirà franch 6 e oferrà’ls  son senyor a Déu, e ajustar-l’ha a la  
Ex 21,8  axir; 8 e si desplau als ulls de  son senyor a qui serà liurada, lexar-la  
Ex 21,9 si la menyspresa. 9 E si la sposa a  son poble, fer-li-ha segons la costuma 
Ex 21,14  14 E si algú sientment auciurà  son proÿsme per aguayt, de mon altar lo  
Ex 21,15 arrencaràs e morrà. 15 E qui ferirà  son pare o sa mare, muyra de mort. 16 E  
Ex 21,16 16 E qui furtarà home e’l vendrà a  son proÿsma [*], sia mort. 17 E qui  
Ex 21,17  [*], sia mort. 17 E qui flastomarà  son pare [*], sia mort. 18 »E si II hòmens 
Ex 21,20 temps hauria feta. 20 »E qui ferirà  son servent o sa serventa ab verga e morrà 
Ex 21,26  per blavura. 26 »E si ferrà negú  son servent o serventa e li trau l’ull e  
Ex 21,27 tret; 27 e si la dent li arrancha a  son servent o serventa, axí matex los  
Ex 21,28  anar franchs. 28 »E si lo bou ab  son corn ferirà home o fembre [*], lo bou  
Ex 21,29 o de l’altre ensà, e han amonestat  son senyor e no l’haurà amagat e auciu  
Ex 21,36  fos feridor ab corn e no’l guarda  son senyor, retrà bou per bou e rebrà lo  
Ex 22,5 fa mal en camp o en vinya e hy lexa  son bestiar que pastur la cose stranya,  
Ex 22,7  fet. 7 »E si negú comana haver a  son amich o vaxell en guarda, e hom haurà  
Ex 22,8 jurerà que no stès sa mà en cose de  son proÿsme, 9 en engan en bou ni en aze  
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Ex 22,10 lur proÿsme. 10 »E si algú comana a  son proÿsme bou o aze o ovella o altre  
Ex 22,11  que no serà en sa mà la cose de  son proÿsme, e rebrà lo senyor lo  
Ex 22,14  ho smenarà. 14 »Qui demanarà a  son proÿsme de aquestas coses a préstich e 
Ex 22,26  »E si prens panyora de ton proÿsme  son vestir, ans que lo sol se colch ret- 
Ex 24,13  13 E levaren-se Moysès e Josuè  son ministre, e pujà Moysès al munt de  
Ex 28,29  en lo reonal dels judicis sobre  son pits quant intrerà al santuari,  
Ex 28,30  lo judici dels fills de Yrrael en  son pits devant nostro Senyor per tots  
Ex 28,38  dons. E serà la làmina tostemps en  son front per ço que plàcia a nostro  
Ex 29,6 lo braguer; 6 e poseràs la tiara en  son cap e la mirra santa sobre la tiara, 7 
Ex 29,7  l’oli de la unció scamparàs sobre  son cap, e en aquesta costuma consegrar- 
Ex 29,17  sobre las carns trenchades e sobre  son cap, 18 e oferràs tot lo moltó ab  
Ex 30,18 e dix: 18 –Feràs un bací de aram ab  son fonament per levar, e posar-l’has  
Ex 30,33  ferà serà strany e† serà gitat de  son poble.” 34 E dix nostro Senyor a  
Ex 31,9 e tots lurs vaxells, e làbit ab tot  son fondament, 10 e vestiduras santas en  
Ex 32,27  mig las albergades, e ocia cascú  son frare e son amich e son proÿsme.” 28 E 
Ex 32,27  e ocia cascú son frare e  son amich e son proÿsme.” 28 E féran los  
Ex 32,27  ocia cascú son frare e son amich e  son proÿsme.” 28 E féran los fills de Leví 
Ex 32,29  mans a nostro Senyor, cascú en  son fill e en son frare, per ço que us sia 
Ex 32,29  Senyor, cascú en son fill e en  son frare, per ço que us sia donada  
Ex 33,8  poble e stava cascú a la porta de  son papelló, e guardaven lo dos de Moysès  
Ex 33,11  a Moysès, axí com hom sol parlar a  son amich. E quant ell anava a las  
Ex 35,11 ha manat, 11 ço és a saber, tenda e  son terrat e cobriment, e anells e taulas  
Ex 38,8  [*]. 8 E féu lo bací d’aram ab  son vas dels spills e las fembras qui  
Ex 38,23  com nostro Senyor ho manà, 23 ab  son companyó Haliap, fill de Sizamach, del 
Ex 39,24 què anava lo bisbe ornat quant feya  son ministeri, axí com manà Déu a Moysès.  
Ex 39,39  [*] e tots sos vaxells, e labis ab  son vas, e las tendas del palau, e las  
Lv 3,2  2 E pos la mà sobre lo cap de  son sacrifici, e degollarà aquell en la  
Lv 4,3  faent peccar lo poble, oferrà per  son peccat I vadell que sia net al Senyor  
Lv 4,6  del testimoni, 6 e banyerà  son dit en aquella sanch e scampar-n’ha 
Lv 4,14 manament de Déu, 14 e puxs entendrà  son peccat, oferrà I vadell per lo peccat. 
Lv 4,17  del testimoni, 17 e bany-hi  son dit e salpusch-ne VII vegades  
Lv 4,23 per ignorància, 23 e aprés conexerà  son peccat, ofira sacrifici a nostro  
Lv 4,28  e puxs se’n lexa 28 e que conega  son peccat, ofira una cabra neta, 29 e pos 
Lv 4,35  Senyor, e prech per aquell e per  son peccat, e lurs peccats seran  
Lv 5,11  perdonat a ell. 11 »E si no abasta  son poder que ofira II tortres o II  
Lv 5,11  II tortres o II coloms, ofira per  son peccat la desena part de I efí, ço és, 
Lv 5,15  sentifichades peccarà, ofira per  son peccat I moltó net del folch qui  
Lv 6,2 qui peccarà e encontra Déu negarà a  son proÿsme alguna comanda que li serà  
Lv 7,20  és oferta al Senyor Déu, parirà de  son poble. 21 »E qui tocharà la sutzura d’ 
Lv 7,27  ànima qui menjarà sanch parirà de  son poble. 28 E parlà nostro Senyor a  
Lv 7,29  al Senyor Déu, ofira ensemps  son sacrifici [*]. 30 Tenint en la mà lo  
Lv 8,11  e tots sos vaxells e lo pitxell e  son bací per santifichar a ells. 12 E gità 
Lv 8,15 E pres la sanch Moysès e banyà-hi  son dit e tený los corns de l’altar  
Lv 9,9  sos fills, en la qual ell banyà  son dit, e tochà lo corn de l’altar, e  
Lv 9,16  lo holocaust e féu-ho per  son dret. 17 E sacrifichà la presentalla e 
Lv 11,14  corneya 14 e mirla e voltor segons  son genus, 15 e tot corp negre e tot ocell 
Lv 11,16  16 e sturç [*] e sperver segons  son genus, 17 e mussol e òliba, lo duch 18 
Lv 11,22  deveu, axi com és bruc segons  son genus, e attacus e ophiomacus e  
Lv 11,22  e lagots, cascun d’aquests segons  son genus. 23 E qualquequal de las  
Lv 11,29  e furó, cascú d’aquests segons  son genus, 30 e dragó e sergantana e  
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Lv 13,28  és; 28 e si starà blancha en  son loch, no asats clara, de cremament és, 
Lv 13,34  setè veurà que la plaga stiga en  son loch ni no serà pus pregona que la  
Lv 14,32  que no pot haver totas coses en  son abundement. 33 E parlà nostro Senyor a 
Lv 15,19  al vespre. 19 »E fembra que de  son temps haurà flux de sanch al cap del  
Lv 16,14  prenga de la sanch del toro e bany  son dit e git-ne VII vegades devant Déu  
Lv 16,24  E com serà axit, aporterà e oferrà  son holocaust e del poble, e preguerà axí  
Lv 16,26  lo cabrit leverà sos vestiments e  son cos en aygüe, e axí entrerà en las  
Lv 16,32  servescha axí com a sacerdot per  son pare; e aporterà vestidura de li e  
Lv 17,9  Déu, l’home aquell serà tallat de  son poble. 10 »Home o qualsevulla de la  
Lv 17,10  de aquell e scamparé aquella de  son poble, 11 car la ànima de la carn en  
Lv 17,14  menjarà de aquella serà tallat de  son poble. 15 »E la ànima que menjarà cose 
Lv 18,6  hom no s’acost a la sanch de  son proÿsme per ço que descobre la sua  
Lv 19,3  3 »E cascú de vosaltres tema  son pare e sa mare. »E guardau lo meu  
Lv 19,8  qual cose aquella ànima perirà de  son poble. 9 »Com feràs messes ne segaràs  
Lv 19,22  a ell e serà-li jaquit  son peccat. 23 »Com sereu entrats en la  
Lv 19,29  no sia sutze e no sia complida de  son peccat. 30 »Guardau lo meu dissapte e  
Lv 20,3  ell e tallaré aquell del mig de  son poble, per ço car donà de la sua  
Lv 20,5  faç sobre l’home aquell e sobre  son parentat, e perseguiré aquell e tots  
Lv 20,9  qui us santifich. 9 »Qui maleyrà  son pare o sa mare muyre de mort, car  
Lv 20,9  de mort, car aquell qui maleyrà  son pare e sa mare, la sanch de aquells  
Lv 20,10  per adulteri o ab la muller de  son proÿsme, muyre per mort lo fornichador 
Lv 20,11  dormirà ab sa madrastre muller de  son pare e descobrirà la vergonya de son  
Lv 20,11  pare e descobrirà la vergonya de  son pare, muyren de mor abdosos, e la  
Lv 20,17  17 »Qui pendrà sa germana filla de  son pare [*], e veurà la letgeza d’ella e 
Lv 20,18  18 »Qui jaurà ab fembra qui ha de  son temps e descobrirà la sua letgeza e  
Lv 20,20  20 »Qui jaurà ab la muller de  son frare e de son avonclo e descobrirà la 
Lv 20,20  ab la muller de son frare e de  son avonclo e descobrirà la vergonya de  
Lv 20,20 avonclo e descobrirà la vergonya de  son parentat, abdosos porteran la lur  
Lv 20,21  21 »Qui pendrà la muller de  son frare cose no degude fa e descobre la  
Lv 20,21 degude fa e descobre la vergonya de  son frare, e per ço seran menys de fills.  
Lv 21,4  a marit; 4 mas en príncep de  son poble no serà ensutzat. 5 No’s raguen 
Lv 21,9  presa en adulteri e desonrerà a  son pare, sia cremada per foch. 10 »E lo  
Lv 21,11  intre de tot en tot; emperò sobre  son pare e sobre sa mare no serà ensutzat. 
Lv 21,14  no prenga, mas la poncella de  son poble. 15 No mescla la sament de son  
Lv 21,15  poble. 15 No mescla la sament de  son linatge ab aquella de la sua gent, car 
Lv 22,11 mas si lo sacerdot comprerà algú ab  son argent, e aquell qui és nat en la sua  
Lv 22,13  menys d’infants en la casa de  son pare, axí com havia acostumat dementre 
Lv 22,13  poncella, mengerà dels menjars de  son pare. Negun hom strany no ha poder de  
Lv 22,18  qui oferrà la sua ofarena e pagarà  son vot o de grat oferrà qualque cose,  
Lv 23,30  obre en aquell die, serà tallat de  son poble. 31 Donchs, no fassau neguna  
Lv 24,15  fills d’Irrael: »Hom qui maleyrà  son Déu, aporterà son peccat, 16 e qui  
Lv 24,15  »Hom qui maleyrà son Déu, aporterà  son peccat, 16 e qui maleyrà o flastomarà  
Lv 25,17  altre, mas cascú de vosaltres tema  son Déu, car jo sóm lo Senyor Déu vostre.  
Lv 25,19  neguna pahor, 19 e derà la terra  son fruyt, dels quals menjareu entrò a  
Lv 25,31  en l’any jubileu retornerà a  son senyor. 32 »Emperò cases de levitans  
Lv 25,41  poder ab sos infants e retornerà a  son parentat e a la possació de sos pares; 
Lv 25,47  entre vosaltres, qualsevulla de  son parentat lo pot rembre; 48 aprés la  
Lv 25,51  segons loguer de logater; 51 e si  son loguer no basta, ans n’ha a servir  
Lv 26,3  fareu aquells, jo us daré pluja en  son temps, 4 e la terra derà son  
Lv 26,4  en son temps, 4 e la terra derà  son germinament, e los arbres seran  
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Lv 26,20  fortsa. E vostre terra no derà  son blat ni los arbres lur fruyt. 21 »E si 
Lv 26,37  vosaltres no goserà aturar devant  son enamich, 38 e perireu entre las gents, 
Lv 27,17 E si en l’any jubileu secrificharà  son camp, serà stimat per aytant com porà  
Ex 1,1  1,Tit Capítol primer 1 Aquests  són los noms dels fills de Yrrael qui  
Ex 1,19  –Las fembres habreas no  són axí com las altres de Egipte, car  
Ex 3,9  a mi, e viu lur aflicció per què  són opremuts dels egipcians. 10 Mas vina,  
Ex 4,18 en Egipte per ço que veja encara si  són vius. E dix-li Getró: –Vés en pau”.  
Ex 4,19  torna en Egipte, que tots aquells  són morts qui volían la tua ànima. 20 E  
Ex 6,14  rey de Egipte [*]. 14 Aquests  són los prínceps de las casas de lurs  
Ex 6,15  e Calvesron e Carní. 15 Aquests  són los fills de Rubèn. E los fills de  
Ex 6,16 és lo linatge de Simeon. 16 Aquests  són los noms dels fills de Leví per lur  
Ex 6,19  Merarí foren: Moch e Mozí. Aquests  són los perentius de Leví per lurs  
Ex 6,24  Asir e Halcanà e Alnasap. Aquests  són los perentius dels coritans. 25 E  
Ex 6,25  qui li parí Finiès. Aquests  són prínceps de las companyes de Leví per  
Ex 6,27  per lurs companyes. 27 Aquests  són los qui parlaren a Farahó, rey de  
Ex 7,18  aygüe en sanch, 18 e los pexos qui  són en lo flum morran, e las aygües  
Ex 10,8  al Senyor Déu vostro. ¿Qui  són aquells qui hy deven anar? 9 E dix  
Ex 10,26 una ungle de aquellas coses que ops  són devant lo Déu nostro, e majorment que  
Ex 11,10 Aron féran totas las maravellas qui  són stades ditas devant Farahó, [*] e no  
Ex 13,2  com de bèsties, car totas coses  són mias. 3 E dix Moysès al poble:  
Ex 14,3  dels fills de Yrrael: “Costrets  són en lo desert e la mar los ha  
Ex 15,4  gità en la mar, e los prínceps  són triats e són-se aginollats en la  
Ex 15,4  mar, e los prínceps són triats e  són-se aginollats en la mar Roja. 5 Los  
Ex 19,6  sacerdotal e gent santa.” Aquestas  són las paraulas que parlaràs als fills de 
Ex 20,4  terra dejús, ni aquellas coses qui  són en las aygües sots la terra, 5 ne las  
Ex 21,1  21,Tit Capítol XXVI 1 »Aquests  són los judicis que’ls poseràs: 2 »Si  
Ex 25,3  de grat las ofer. 3 Aquestas coses  són que deveu pendre: or i argent, aram e  
Ex 25,35  per III lochs, qui ensemps VI  són, prosseynt de la una brancha. 36 E las 
Ex 26,12  12 E ço qui romandrà als vels qui  són aperallats al terrat, ço és, la un vel 
Ex 28,24  en aquell loch cadenas d’or qui  són en los marges, 25 e ajusteràs lo strem 
Ex 28,26  qui guarda lo reonal. 26 [*] qui  són de la regió del sobremuscle e sguarden 
Ex 29,28  als fills de Yrrael, car primers  són e comensament de lurs sacrificis de  
Ex 29,33 L’estrany no’n menjarà, car sants  són. 34 E si roman de la carn segrada ni  
Ex 29,34 no seran menjades car santifichades  són. 35 »Ço que t’he manat feràs sobre  
Ex 30,29  ho-has tot, car sants dels sants  són: qui las tocharà santifichat serà. 30  
Ex 32,4  digué lo poble: –O Yrrael, aquests  són los teus déus, qui’t traguéran de  
Ex 32,8  de terra de Egipte, 8 e tost sa  són pertits de la carrera que tu’ls  
Ex 35,1  Yrrael, dix-los: –Aquestas coses  són que ha manades Déu fer: 2 “VI dies  
Ex 37,21 per cascun arbre per III lochs, qui  són ensemps VI arbres qui éran de la un  
Ex 38,21  foren d’aram engir. 21 Aquests  són los instruments del tabernacle del  
Lv 5,15  e’n arror en aquellas coses que  són del Senyor sentifichades peccarà,  
Lv 8,31 de la consegració menjau, los quals  són en lo canastell, axí com manà a mi lo  
Lv 9,10 los ronyons e la part del fetge que  són per lo peccat perfumà sobre l’altar  
Lv 10,14  ab tu, car a tu e als teus fills  són stojades de las oferenas saludables  
Lv 11,2  per ço que sia vostro Déu. Aquests  són los animals que menjareu de tots los  
Lv 11,8  mortas no toqueu, car no nèdeas  són a vosaltres. 9 »E aquestas són las  
Lv 11,9  són a vosaltres. 9 »E aquestas  són las coses que’s nodrexen en las  
Lv 11,9  que’s nodrexen en las aygües e  són lícites a vosaltres de menjar: tots  
Lv 11,12  qui no han ales ni scata [*]  són sutzes a vosaltres. 13 »E aquestas són 
Lv 11,13  sutzes a vosaltres. 13 »E aquestas  són las voletaries que no deveu menjar, e  
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Lv 11,13  que no deveu menjar, e squivadores  són a vosaltres: àguila e falcó e corneya  
Lv 11,31  luert e cocodilus; 31 tots aquests  són no nèdeus, e qui tocarà lo mort d’  
Lv 11,39 algun animal és mort d’aquells qui  són lísits a vosaltres a menjar, qui lur  
Lv 13,20 la carn altre vegade, e los pèls si  són tornats en blanchor, e si axí és,  
Lv 14,4  per si II perdals vius los quals  són lícits de menjar, e fust de cedres,  
Lv 14,42  altres parets† en lo loch de on  són levades aquellas, e ab altre brach  
Lv 15,32  malaltia de flux d’esperma, e que  són ensutsats per jaure ab fembra, 33 e de 
Lv 16,4  de li sobre lo cap, car aquestas  són santas vestiduras las quals deven  
Lv 17,7 las coses a las ýdoles ab las quals  són stats fornichadors. Açò serà fur  
Lv 18,17  revelas la lur vergonya, car carn  són de aquells, e aytal com és no casta.  
Lv 18,24  totas aquestas coses en las quals  són ensutzades las universas gents, las  
Lv 20,25  jo he amostrades a vosaltres que  són no nèdeas. 26 »E sereu sants a mi, car 
Lv 21,10  untament d’oli e las suas mans  són concegrades en ofici de sacerdot e  
Lv 21,22  22 Mengeran, emperò, dels pans que  són oferts en lo santuari. 23 E no intrerà 
Lv 22,2  que’s guarden de aquells qui  són consegrats dels fills d’Irrael per ço 
Lv 22,3  s’acosterà en aquellas coses que  són concegrades e que oferiren los fills  
Lv 22,4  no mengerà de aquellas coses que  són santifichades a mi entrò que sia  
Lv 22,6  e no menjarà de aquellas coses que  són santifichades; mas com levarà la sua  
Lv 23,2  als fills d’Irrael: »Aquestas  són las festas de Déu las quals apellareu  
Lv 23,4  vostras habitacions. 4 »E aquestas  són las festas del Senyor santas las quals 
Lv 23,37 obre servil en aquell. 37 »Aquestas  són las festas del Senyor las quals  
Lv 24,3  ops de inluminar las lànties 3 qui  són fora la claustre de la covinensa, en  
Lv 25,33  dels levins que fora las ciutats  són lurs haretats entre los fills d’  
Lv 25,42  possació de sos pares; 42 car ells  són mos servents e jo treguí a ells de  
Lv 25,44 sían a vosaltres de las nacions que  són entorn vosaltres, 45 e dels stranys  
Lv 25,55  sos infants. 55 »Car mos servents  són los fills de Yrrael, los quals jo  
Lv 26,45  Déu. Yo sóm lo Senyor Déu. Aquests  són los manaments e los juýs e las ligs  
Lv 27,18  segons los romanents dels anys qui  són romazos entrò en l’any jubileu, e  
Lv 27,26  sia ovella, car de nostro Senyor  són. 27 E si l’animal és inmunde, aquell  
Lv 27,30  terra, axí de blats com de fruyts,  són de Déu e en aquell són santifichats.  
Lv 27,30  de fruyts, són de Déu e en aquell  són santifichats. 31 E si algú volrà  
Lv 27,34  Déu e no’s deu rembre. 34 Aquests  són los manaments que manà nostro Senyor  
Lv 26,16 vosaltres: »Jo vesitaré a vosaltres  soptosament en torbament, en ardor que  
Ex 2,4 e posà’l [*] riba del flum. 4 E sa  sor stava luny e pensave’s aquesta cose.  
Ex 2,7  infants dels hebreus. 7 E dix la  sor de l’infant: –¿Vòs que apallem una  
Ex 6,23 muller Elizàbech filla de Aminadap,  sor de Vaason, que li parí Nadap e Abaruch 
Ex 15,20  mar. 20 E aprés Maria profatitzà,  sor de Moysès, ab l’alduf en la mà, e  
Lv 18,9  9 »No revallaràs la vergonya de ta  sor, de part de ton pare o de ta mare, que 
Lv 18,11  pare, que engendrà ton pare e és  sor tua, no descobriràs. 12 »La vergonya  
Lv 18,12  descobriràs. 12 »La vergonya de la  sor de ton pare [*], car carn és de ton  
Lv 18,13  ton pare. 13 »Ne la vergonya de la  sor de ta mare no revalaràs, per ço car és 
Lv 18,17  ton frare. 17 »E la vergonya de la  sor de la muller tua e de la sua filla no  
Lv 18,18  e aytal com és no casta. 18 »La  sor de ta muller no hu prengues en  
Lv 21,3  e mare e fill e filla e frare 3 e  sor verge que no és acostada a marit; 4  
Ex 4,11  hom, ni qui fabregà lo mut, ni lo  sort oent, ni lo sech veent? No sóm jo? 12 
Lv 16,9 oferrà Aron aquell qui serà axit en  sort a Déu per peccat, 10 e l’altre  
Lv 19,14  entrò al matí. 14 No maleyràs lo  sort ni poseràs devant lo sech cose on se  
Lv 27,24  l’havia venut e l’havia hagut en  sort de la sua possació. 25 »Tota stimació 
Lv 19,26  òyhirs ne observareu sompnis, no  sortajarets, 27 ni raurets vostre cap en  
Lv 16,8  del testimoni, 8 e poserà  sorts sobre cascun: un a Déu, e l’altre a 
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Lv 16,16 és posat entre aquells enmig de las  sorts de las habitacions d’aquells. 17  
Ex 1,6  6 E quant hi foren [*] ell e  sos frares e tot aquell parentiu, 7 los  
Ex 2,11 pus que fou crescut Moysès, isqué a  sos frares e viu la aflicció d’ells. E  
Ex 2,11  de Egipte qui ferí un dels hebreus  sos frares; 12 e com ell guardàs ça e là e 
Ex 4,20 ànima. 20 E pres Moysès sa muller e  sos fills, e posà’ls sobre I aze e tornà  
Ex 4,25 aguda e sirconcís son fill, e tochà  sos peus e dix: «Tu est ab mi spos de  
Ex 5,6  maltraura. 6 E manà aquell die a  sos majorsdòmens [*]: 7 –Vuymés no doneu  
Ex 5,21  e la pudor nostra devant Farahó e  sos servents; haveu-los donat cultell  
Ex 7,10  gità Aron la verga devant Farahó e  sos servents, e tornà serp. 11 E apellà  
Ex 7,20  l’aygüe del flum devant Farahó e  sos servents, e girà’s en sanch; 21 e los 
Ex 8,24 fort gran en la casa de Farahó e en  sos servents e’n tota la terra de Egipte, 
Ex 9,35  35 e fou agreujat lo seu cor e de  sos servents massa endureÿt, e no lexà los 
Ex 10,1  car jo he endureÿt lo seu cor e de  sos servents per ço que fassa aquests  
Ex 12,30 30 E levà’s Farahó de nits, e tots  sos servents e tota la terra de Egipte, e  
Ex 14,5  e fou mudat lo cor de Farahó e de  sos servents sobre lo poble, e diguéran:  
Ex 14,17  tota sa host, en sas carretas e en  sos cavallers, 18 e sabran los de Egipte  
Ex 15,19  [*], 19 car lo cavall de Farahó ab  sos carros e ab sos cavallers entrà en la  
Ex 15,19 cavall de Farahó ab sos carros e ab  sos cavallers entrà en la mar [*], e los  
Ex 18,5 5 E vench Getró, sogre de Moysès, e  sos fills e sa muller a Moysès, al desert, 
Ex 18,23  poble tornar-s’ha axí en pau en  sos lochs. 24 E quant açò hach oÿt Moysès, 
Ex 21,10  nossas a la massipa e no li negarà  sos vestits ni lo preu de castadat. 11 Si  
Ex 24,10  lo Déu de Yrrael, e staven sots  sos peus, quax obra de safir de pedre e  
Ex 27,21  testimoni. E ligaran-la Aron e  sos fills que ella crem tro al matí devant 
Ex 28,1  ajustaràs a tu Aron, ton frare, ab  sos fills del mig dels fills de Yrrael,  
Ex 28,4  sants a Aron, ton frare, e a  sos fills, per ço que usen de sacerdoci a  
Ex 28,28  del sobremuscle 28 se strenyarà ab  sos anells del sobremuscle ab la sàvena de 
Ex 28,38  los fills de Yrrael en tots  sos dons. E serà la làmina tostemps en son 
Ex 28,41  41 [*] a Aron, ton frare, e a  sos fills ab ell, e sagraràs las mans de  
Ex 28,43  43 E usaran de aquells Aron e  sos fills quant intreran al tabernacle del 
Ex 29,4  lo vadell e II moltons. 4 E Aron e  sos fills ajustaràs a la porta del  
Ex 29,5  fills ab aygüe, 5 vestiràs Aron de  sos vestits, ço és, de camisa e de gonella 
Ex 29,8  costuma consegrar-s’han. 8 E a  sos fills vestiràs de gonellas de li, e  
Ex 29,9  e senyràs ab braguer, 9 a Aron e a  sos fills, e posar-los-has mitres, e  
Ex 29,10  tabernacle del testimoni, e Aron e  sos fills poseran lurs mans sobre lo cap  
Ex 29,15 e sobre lo cap d’ell posarà Aron e  sos fills las mans. 16 E quant l’hauràs  
Ex 29,19  moltó e sobre lo cap d’ell Aron e  sos fills poseran lurs mans. 20 E  
Ex 29,20  a [*] la orella dreta de Aron e de  sos fills, e sobre los polsos de lurs mans 
Ex 29,21  l’oli de unció, untaràs Aron e a  sos fills [*]. »E quant seran segrats ells 
Ex 29,24 has tot sobre las mans de Aron e de  sos fills, e santifichar-los-has, e  
Ex 29,28  ab què has comensat [*] a Aron e a  sos fills per dret perdurable als fills de 
Ex 29,29  santa que userà Aron hauran  sos fills aprés d’ell, e las mans d’ells 
Ex 29,32  sant, 32 e menjar-n’ha Aron e  sos fills, e menjaran lo pa qui és en lo  
Ex 29,35  que t’he manat feràs sobre Aron e  sos fills. VII dies sagraràs las mans d’  
Ex 29,44 del testimoni ab l’eltar, e Aron e  sos fills per ço que usen a mi de  
Ex 30,19  19 e levar-s’han en ell Aron e  sos fills las mans e los peus 20 quant  
Ex 30,27  del testament, 27 e la taula ab  sos vaxells, e lo canelobre e sos  
Ex 30,27  ab sos vaxells, e lo canelobre e  sos aÿnaments, e l’altar de timiana, 28 e 
Ex 30,30  santifichat serà. 30 A Aron e a  sos fills untaràs e santificaràs-los per 
Ex 31,8  del tabernacle, 8 e la taula e  sos vaxells, e lo canalobre fort bell ab  
Ex 31,10  santas en lo ministeri de Aron e  sos fills que usen de lur ofici en los  
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Ex 35,16  grazala de aram ab forrellats e ab  sos vaxells, e lo bací ab sos fonaments,  
Ex 35,16  e ab sos vaxells, e lo bací ab  sos fonaments, 17 e cortinas del palau,  
Ex 35,19 e las vestidures de Aron bisbe e de  sos fills per ço que usen a mi de  
Ex 37,3 2 [*] 3 [*] e IIII anells d’or per  sos IIII angles, II anells a la un costat  
Ex 37,24 I besant d’or lo canalobre ab tots  sos vexells. 25 E féu altar de timiama  
Ex 39,25  de bis de obra texida a Aron e a  sos fills, 26 e mitres ab coronetas de  
Ex 39,39  39 e altar de aram, [*] e tots  sos vaxells, e labis ab son vas, e las  
Ex 39,41  sacerdots en lo santuari, Aron e  sos fills. 42 E oferiren los fills de  
Ex 40,10  10 l’altar de holocaust e tots  sos vaxells, 11 [*] sacrets ab oli de  
Ex 40,12  sants. 12 »E ajustaràs Aron e a  sos fills a las portas del tabernacle del  
Ex 40,21  aguiló, fora lo vel, 21 e ordonà  sos pans axí com havia manat nostro Senyor 
Ex 40,29  29 e levaren-sa Moysès e Aron e  sos fills las mans e los peus 30 quant  
Lv 2,3  del sacrifici serà de Aron e de  sos fills, e serà sant dels sants de las  
Lv 2,10  cose romandrà serà de Aron e de  sos fills, e serà sant dels sants de las  
Lv 5,4  colpa. 4 »Ànima qui jurerà e mourà  sos labis a mentir o a mal o a bé, e en  
Lv 6,9  a Moysès dient: 9 –Mana a Aron e a  sos fills: »Aquesta és la ley de l’  
Lv 6,16 romanent de la sèmola mengen Aron e  sos fills meyns de levat, e mengen-la en 
Lv 6,20  –Aquesta és la oferta de Aron e de  sos fills la qual dèvan oferir al Senyor  
Lv 6,25  Moysès dient: 25 –Parla a Aron e a  sos fills: Aquesta és la ley de la oferta  
Lv 7,31  altar, e lo pits serà de Aron e de  sos fills. 32 E la mà dreta del sacrifici  
Lv 7,35 »E aquesta és la unció de Aron e de  sos fills del sacrifici del Senyor Déu en  
Lv 8,2  a Moysès dient: 2 –Pren Aron ab  sos fills e ab lurs vestiduras e ab l’  
Lv 8,6 manà fer. 6 E mantinent pres Aron e  sos fills e levà a ells ab aygüe, 7 e  
Lv 8,11  VII vegades, e untà ell e tots  sos vaxells e lo pitxell e son bací per  
Lv 8,14  I vadell per peccat, e Aron e  sos fills posaren las mans sobre lo cap de 
Lv 8,18  lo cap de aquell posaren Aron e  sos fills lurs mans. 19 E degollà aquell e 
Lv 8,22  mans sobre lo cap de aquell Aron e  sos fills. 23 E com l’hach degollat  
Lv 8,27 27 Tot açò ensemps liurà a Aron e a  sos fills. Los quals com ho haguéssan  
Lv 8,30  los vestiments de aquell e sobre  sos fills e sobre lurs vestidures. 31 E  
Lv 8,31  manà a mi lo Senyor dient: “Aron e  sos fills los menjaran.” 32 E ço que  
Lv 9,1  lo VIIIèn die apellà Moysès 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 majors nats d’  
Lv 9,9  9 la sanch del qual li presentaren  sos fills, en la qual ell banyà son dit, e 
Lv 9,12  lo holocaust de sacrifici, e  sos fills aportaren-li la sanch de  
Lv 9,18 poble, e oferiren e aportaren a ell  sos fills la sanch, la qual scampà sobre  
Lv 13,2 sia aduyt a Aron sacerdot o algú de  sos fills. 3 Lo qual com veurà la lebrozia 
Lv 16,26  haurà lexat anar lo cabrit leverà  sos vestiments e son cos en aygüe, e axí  
Lv 17,2  Moysès dient: 2 –Digues a Aron e a  sos fills e a tots los fills d’Irrael e  
Lv 21,1  no sia ensutzat en los morts de  sos ciutadans en lur vizitar, 2 sinó en  
Lv 21,10  ço és, lo sacerdot major entre  sos frares, sobre lo cap del qual és gitat 
Lv 21,24  24 E açò dix Moysès a Aron e a  sos fills e a tots los fills d’Irrael,  
Lv 22,18  Moysès dient: 18 –Parle a Aron e a  sos fills, e diràs a ells e a tots los  
Lv 22,21  pacificable a Déu, o oferrà  sos vots [*], axí de bous com de ovellas e 
Lv 24,9 9 E aquells pans seran de Aron e de  sos fills per ço que mengen aquells en  
Lv 24,19  qui ferà alguna màcula a alguns de  sos ciutadans, axí com ell haurà fet a ell 
Lv 25,41  41 e aprés axirà de ton poder ab  sos infants e retornerà a son parentat e a 
Lv 25,41  a son parentat e a la possació de  sos pares; 42 car ells són mos servents e  
Lv 25,48  48 aprés la venda, qualsevulla de  sos frares pot rembre aquell, 49 vullas  
Lv 25,54  rembre, en l’any jubileu axirà ab  sos infants. 55 »Car mos servents són los  
Lv 26,37  negú. 37 E correran cascú sobre  sos frares axí com si fugien a batalla.  
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Lv 22,16  16 per ço que per ventura no  sostenguen iniquitat per la lur colpa com  
Ex 17,12 sots ell en què’s sech. Aron e Hur  sostenían las suas mans de la una part e  
Lv 24,20  màcula com ell ferà, aytal li cové  sostenir. 21 »Si algú matarà bístie, smen  
Lv 20,4 nom. 4 E si lo poble de la terra lo  sostindrà e quax en pocha cose tendrà lo  
Ex 12,12  Egipte, de l’home entrò a la pus  sotil bístia, e faré judicis en tots déus  
Lv 23,41 Senyor Déu vostro. 41 E cantareu la  sotlempnitat d’aquell per VII dies en l’ 
Lv 23,44  als fills d’Irrael totas las  sotlempnitats de nostro Senyor. 24,Tit  
Ex 11,8 de Egipte, tu e tot lo poble qui és  sotmès a tu.” E lavors nós axirem defora.  
Ex 26,19  per ço que II fundaments sían  sotmesos a cascuna taula per dos angles.  
Lv 22,9  meus manaments per ço que no siau  sotmesos a peccat e que no muyrau en lo  
Ex 12,39  de Egipte, e féran pans alizos  sots la cendra, car no’ls podien fer  
Ex 17,12 prenguéran una pedra e posaren-la  sots ell en què’s sech. Aron e Hur  
Ex 20,4  coses qui són en las aygües  sots la terra, 5 ne las adoreràs ni las  
Ex 24,10  e viren lo Déu de Yrrael, e staven  sots sos peus, quax obra de safir de pedre 
Ex 26,21  e II fundaments seran posats  sots cascuna taula. 22 E al loch del  
Ex 30,4  aurèola engir 4 e II anells d’or  sots la corona per cascun costat per ço  
Ex 36,24  vazos d’argent, e II vazos havia  sots cascuna taula, de la una e de l’  
Ex 37,27  d’or engir, e II anells d’or  sots la corona per cascun costat per ço  
Ex 38,4  a manera de ret féu de aram, e  sots ella havia [*], 5 fuzos IIII anells  
Lv 13,48 de li que labrós haurà 48 en stam o  sots regiment d’aquell o serta pell o  
Lv 13,59  e de li e de stam e de totas coses  sots pell, com se deguen mundar o  
Lv 22,27  com nats seran, VII dies seran  sots las mamellas de lur mare, e en lo die 
Lv 25,24 tota la regió de la vostre possació  sots condició de remció és venuda. 25 »E  
Lv 25,34  d’Irrael. 34 Per la qual cose  sots los pobles d’aquells no’s vènan,  
Lv 25,42  de Egipte. E no vendràs aquells  sots condició de servents, 43 ni no  
Lv 27,2  la sua ànima, donerà lo preu ceu  sots stimació: 3 Si serà mascle de XX fins 
Lv 27,32  Bous e ovellas e cabres que passen  sots la verga del pastor, qualquequal  
Ex 10,3 hebreus: ¿Entrò a quant no us voleu  sotsmetra a mi? Lexa mon poble que  
Lv 1,7  los membres per pessas, 7 e  sotsmetran a l’altar foch bestit demunt  
Lv 13,19 de l’ulcus serà sicatrix blancha o  sotsroja, sia manat al sacerdot, 20 lo  
Lv 13,26  aquella serà spècia de lebrozia  sotsscura; per què lo prevere tingue  
Lv 13,39  que la blanchor pendrà en color  sotsscura, sàpia que no és lebrozia mas  
Ex 2,18  [*] lur pare dix-los: –Per què  sou vengudas pus tost que no solíau? 19 E  
Lv 25,23  temps, car mia és, car vosaltres  sou palegrins e avidedissos en ella, 24  
Ex 20,18 so del corn e lo munt qui fumava, e  spaordits stiguéran de luny. 19 E diguéran 
Ex 37,19  en semblansa de nou en altre abre,  sparullas ensemps e liris; ab obre agual  
Ex 37,21 nou, e per cascunas [*] liris, 21 e  sparullas per cascun arbre per III lochs,  
Ex 37,22  éran de la un forrellat. 22 E las  sparullas e los arbres éran de aquell e  
Ex 17,13  encalsà Amalech e lo seu poble ab  spasa. 14 E dix nostro Senyor a Moysès:  
Lv 26,25 peccats, 25 e aduré sobre vosaltres  spasa brundent tallant lo meu fermament. E 
Ex 33,23  levaré la mia mà e veuràs las mias  spatles, mas la mia cara veura no la  
Ex 3,8  e’ls amèn en terra bona e  spayosa, en terra en què corre let e mel,  
Lv 13,3  mudats, aquella color és una  spècia de lebrozia, e majorment si la  
Lv 13,26  ne la carn romanent, aquella serà  spècia de lebrozia sotsscura; per què lo  
Ex 18,14  per què seus sol e tot lo poble te  spera del matí entrò al vespre? 15 E  
Ex 24,14 al munt de Déu, 14 e dix als vells:  –Sperau-vos ací tro que tornem a  
Lv 16,15  de la sanch del toro, la qual deu  spergir en la †oració† de l’oracle. 16 E  
Lv 15,2  a ells: »Home que soferà flux de  sperma serà no nèdeu. 3 E lavors sia  
Lv 15,10  ha segut aquell que sofer flux de  sperma serà ensutzat entrò al vespre; e  
Lv 22,4  que serà lebrós e haurà flux de  sperma involuntari, no mengerà de aquellas 
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Lv 22,4  animal o de home lo qual decórrega  sperma axí com si geya ab fembra, 5 ne  
Ex 37,17  [*], e del seu abre axien anaps e  sperullas e liris, 18 VI en cascun costat, 
Ex 25,35 e rodanxes per sengles liris. 35 La  sperulle dessots II canons per III lochs,  
Ex 25,33  manera de nou, e en l’altre canó,  sperulles e liris. Aquesta serà la obra de 
Ex 25,34  seran IIII anaps en manera de nou,  sperulles e rodanxes per sengles liris. 35 
Ex 25,36  de la una brancha. 36 E las  sperulles e los canons de aquell seran  
Lv 11,16  de sa semblansa, 16 e sturç [*] e  sperver segons son genus, 17 e mussol e  
Ex 38,7  l’altar; mas aquell altar no era  spes mas cavat de dins [*]. 8 E féu lo  
Ex 19,16  trons e los lamps, e una nuu fort  spessa cobrí lo munt, e lo crit del corn  
Lv 23,40  e rams de fust que haja la fulla  spessa, e de sàlzer de torrent, e alegrar  
Lv 2,14  tos fruyts a nostro Senyor, de las  spigues encara verdejants, torreràs  
Lv 19,9  la superfícia de la terra, ne las  spigues romanents no culliràs per ço que  
Lv 23,22  entrò al sòl, ne no cullireu las  spigues que romandran, mas lexar-les-  
Ex 38,8 féu lo bací d’aram ab son vas dels  spills e las fembras qui vetlaven a la  
Ex 6,9 ells no l’obeÿren per engoxa de l’ spirit e per la obra fort dura. 10 E parlà 
Ex 15,8  8 e las aygües fóran ajustades en  spirit de la tua fortalesa, e stech la ona 
Ex 15,10 mia ànima los auciurà.» 10 E lo teu  spirit bufà en la mar e cobrí-los;  
Ex 28,3 tots los savis de cor e complits de  spirit de saviesa que fassen vestidures a  
Ex 31,3  trip de Judà, 3 e he’l complit de  spirit de Déu e de saviesa e d’enteniment 
Ex 35,31 trip de Judà, 31 e ha’l complit de  spirit de saviesa e de enteniment [*], 32  
Lv 20,27  fembra qui serà encantador e haurà  spirit de devinar, muyre de mort; ab  
Ex 19,7  los majors del poble per edat, e  sponé’ls totas las paraules que havia  
Ex 4,25 tochà sos peus e dix: «Tu est ab mi  spos de peccats», 26 e lexà’l anar pus  
Ex 4,26  26 e lexà’l anar pus que hach dit  «Spos de peccats», per la sircuncizió. 27  
Ex 21,9  poble si la menyspresa. 9 E si la  sposa a son poble, fer-li-ha segons la 
Ex 22,16  fembra verge qui encara no sia  sposada e dorm ab ella, dar li ha axovar e 
Lv 21,10  no descobre lo ceu cap ne no  squins las suas vestidures, 11 e a negun  
Lv 10,6  no tondreu vostros caps ni  squinsareu vostres vestidures per ço que  
Lv 5,8 aparega lo coll en guisa que no sia  squinsat, 9 e puxs sia degollat e scampa  
Lv 11,13  voletaries que no deveu menjar, e  squivadores són a vosaltres: àguila e  
Ex 2,15  e volia’l auciure, e fugí- sse’n e anà en terra de Median, e asech- 
Ex 4,18  deus fer los senyals. 18 E anà- sse’n Moysès e tornà a Getró, son sogre,  
Ex 4,20  e posà’ls sobre I aze e tornà- sse’n en Egipte, e portava la verga de  
Ex 7,23 havia manat. 23 E girà’s e intrà- sse’n en sa casa, e no hy posà son cor  
Ex 26,28  per mig las taulas de la part de  ssus tro a l’altre. 29 E aquellas taulas  
Ex 24,12  a Moysès: –Puja a mi al munt e  sta allà, e daré’t taulas de pedre e la  
Ex 8,20  Senyor a Moysès: –Leva’t matí e  stà devant Farahó quant irà a las aygües,  
Ex 9,13  e dix-li: –Leva’t dematí e  stà devant Farahó, e diràs-li: “Açò diu  
Ex 12,4  lo anyell, pendran son veý qui li  stà prop, ab tants que hy púgan bastar a  
Ex 22,25  o préstich al meu poble pobre qui  stà ab tu, no li contresteràs que li  
Ex 33,21  E puxes dix: –Tu has parlat ab mi.  Stà sobre la pedra, 22 e quant passarà la  
Lv 27,12  jutge si és bo o àvol, e que axí  stablescha lo preu, e ço que ell dirà, que 
Ex 18,21 què sia veritat e aÿren avarícia, e  stablex d’ells los uns que sían senyors  
Ex 8,9  nostro Senyor. 9 E dix Moysès [*]:  –Stablex-ma quant, e pregaré per tu e  
Ex 15,25  tornaren-sa dolsas. E allí li  stablí manaments e judicis, e allí lo  
Ex 18,25 trià hòmens nobles de tot Yrrael, e  stablí’ls prínceps del poble, los uns de  
Ex 40,16  posà las taulas e los vazos [*], e  stablí sas colonas, 17 e cobrí lo terrat  
Lv 14,11  lo sacerdot purificharà l’home,  stablirà aquell e totas aquestas coses  
Ex 19,12  poble sobre lo munt de Sinaý. 12 E  stabliràs térmans al poble entorn e diràs: 
Lv 24,6  que és molt pura, devant Déu la  stabliràs. 7 E sobre aquells poseràs  
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Ex 21,13 l’haurà aportat en sas mans, jo li  stabliré loch hon dega fugir e scapar. 14  
Ex 29,42 testimoni, devant nostro Senyor, on  stabliré quant parlaré. 43 E allí manaré  
Ex 2,14  14 E ell respòs: –Qui t’ha  stablit príncep ni jutge en nós? ¿Vòs-ma 
Ex 7,1  nostro Senyor a Moysès: –Jo t’he  stablit déu de Farahó; Aron ton frare serà 
Ex 13,10 10 e guarda aquest stament en temps  stablit, de dies en dies. 11 »E com nostro 
Ex 29,30  aquella lo bisbe qui per ella serà  stablit dels fills de Yrrael, e entre al  
Ex 32,25 car no sabia la horresa, e havia’l  stablit nuu entre los enamichs; 26 stech a 
Ex 30,34  a Moysès: –Prin bonas odors de  stacte e de unicle e de gàlbano de bona  
Ex 15,14  -sa, e dolors tinguéran los  stadans dels felisteus. 15 Adonchs fóran  
Ex 15,15  de Moab; enfortiren-sa tots los  stadans de Canahan 16 e vingue sobre ell  
Ex 34,12  12 Guarda’t que ab los stranys  stadans de aquella terra jamés no faces  
Ex 11,10  féran totas las maravellas qui són  stades ditas devant Farahó, [*] e no lexà  
Lv 13,48 lana e de li que labrós haurà 48 en  stam o sots regiment d’aquell o serta  
Lv 13,59  del vestiment de lana e de li e de  stam e de totas coses sots pell, com se  
Ex 13,10  de Egipte; 10 e guarda aquest  stament en temps stablit, de dies en dies. 
Ex 16,16  lo nombre de vostres ànimas qui  stan en lo tabernacle [*]. 17 E féran-ho 
Ex 22,6  ix e crema los blats, aquells qui  stan en lo camp retran lo dan que lo foch  
Lv 7,14  Senyor, e serà dels sacerdots que  stan en lo sacrifici de la sanch, 15 las  
Lv 25,47  dels stranys o dels palegrins qui  stan entre vosaltres, qualsevulla de son  
Ex 37,9  altre cap de l’oracle [*], 9 qui  stanien lurs ales e cobrien l’oracle e  
Lv 11,9  en terra e en aygües de flums o en  stanys, menjareu. 10 E aquell qui no haurà 
Ex 9,11  11 E los encantadors no podien  star devant Moysès per las nafres que  
Ex 12,40  costrenguéran de axir [*]. 40 Lo  star que féran los fills de Yrrael en  
Ex 16,35  que vinguéran en la terra bona per  star, e de aquest menjar fóran nodrits tro 
Lv 16,7  per si e per la casa sua. 7 E ferà  star los II cabrits devant Déu a la porta  
Lv 27,8  8 E si seran pobres que no puguen  star a la dita stimació, staran devant lo  
Ex 26,35  lo canalobre [*], car la taula  starà de la part d’aguiló. 36 »E feràs  
Ex 40,4  [*] sobre ella [*]. Lo canalobre  starà ab sas luernas. 5 E l’altar d’or  
Lv 12,4  sia circuncís l’infant. 4 Ella  starà en la sanch de la sua purifichació  
Lv 12,5  lo gitament de las mèstrues, e  starà LXVI dies en la sanch de la sua  
Lv 13,28 serà sclatada, lebrozia és; 28 e si  starà blancha en son loch, no asats clara, 
Lv 13,37  ell inmunde; 37 e si la plaga  starà plana e los cabells negres, porà hom 
Lv 19,33  haurà hom strany entre vosaltres e  staran en la vostra terra, quax strany  
Lv 23,42  dies, e tot linatge qui és Yrrael  staran en las cabanas 43 per ço que diguen 
Lv 27,8  no puguen star a la dita stimació,  staran devant lo sacerdot, e segons que  
Ex 7,15  e ell axirà a las aygües, i tu  staràs devant ell a la riba del flum, e  
Ex 34,2  munts tantost al munt de Sinaý. E  staràs ab mi al cap del munt; 3 e negú no  
Ex 34,21  al VIIè die de arar e de segar  staràs. 22 »La festa de las Setmanas ma  
Ex 25,8  8 E fer-m’has santuari e  staré enmig d’ells, 9 segons tota  
Lv 25,19  menjareu entrò a sadollament, e  stareu ab fiansa sobre ella. 20 E si  
Ex 2,21 E quant fou vengut, jurà Moysès que  staria ab ell. E pres Sephorà, filla del  
Ex 3,5  de tos peus, car lo loch en què  stàs terra santa és. 6 E dix: –Jo sóm Déu  
Ex 2,14  hach paor Moysès e dix: «Com és  stat açò descubert?» 15 E Farahó dix  
Ex 18,11 los déus, per ço car argullós havia  stat quantre ells. 12 E oferí Getró, lo  
Ex 38,26  armats. 26 E hach-hi †per  stat† C besants d’argent de què hom féu  
Lv 11,33  qual alguna cose de aquellas haurà  stat serà ensutzat, e per amor de assò deu 
Ex 15,17  de la tua haretat, en lo teu ferm  statge en què has obrat, lo teu santuari, 
Ex 12,20  de levat no menjareu, en vostres  statges menjareu lo pa alís. 21 E apellà  
Ex 17,1  anaren al desert de Sím per lurs  statges, segons la paraula de nostro  
Ex 40,36 vèyan-ho los pobles per tots lurs  statges. ExplAcí finex lo libre qui és  
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Lv 17,7 coses a las ýdoles ab las quals són  stats fornichadors. Açò serà fur  
Ex 14,13 Moysès [*]: –No us vullau tembre, i  stau e vejau las grans coses de nostro  
Ex 2,4  ’l [*] riba del flum. 4 E sa sor  stava luny e pensave’s aquesta cose. 5 E  
Ex 18,13  Moysès que jutjàs lo poble, qui  stava devant Moysès del matí tro al  
Ex 33,8  8 [*] e levave’s tot lo poble e  stava cascú a la porta de son papelló, e  
Ex 33,9  e devallava una columpna de nuu, e  stava a la porta de la tenda, a parlava  
Ex 33,10  E vèyan-ho tots que la columpna  stava a la porta de la tenda, e aoraven  
Ex 5,20 20 corregueren a Moysès e Aron, qui  staven de l’altre part, com axiren de  
Ex 10,23 moch del loch en què era. E allà on  staven los fills d’Irrael havia lum. 24 E 
Ex 24,10  10 e viren lo Déu de Yrrael, e  staven sots sos peus, quax obra de safir  
Ex 39,18  del sobremuscle. 18 Aquestas axí  staven bé devant e detràs que lo  
Ex 40,35  lurs companyes; 35 e si penjava,  staven dessús en aquell loch. 36 E la nuu  
Ex 14,20  de nuu, e lexà los primers e 20  stech entre las albergades de Egipte e las 
Ex 15,8  en spirit de la tua fortalesa, e  stech la ona del flum, e ajustaren-sa  
Ex 20,21  en vosaltres e no peccàsseu. 21 E  stech lo poble luny, e Moysès acostà’s en 
Ex 24,16 Moysès, cobrí lo munt una nuu, 16 e  stech la glòria del Senyor sobre Sinaý, e  
Ex 24,18  intrà Moysès [*] e pujà al munt, e  stech allí XXXX dies e XXXX nits. 25,Tit  
Ex 32,26  stablit nuu entre los enamichs; 26  stech a la porta de las albergades e dix:  
Ex 34,5  Senyor fou devallat ab la nuu,  stech Moysès [*] e apellà l[o] nostro  
Ex 32,13  la tua sament axí com las  stelas del cel, e tota aquesta terra de  
Ex 14,16  vagen, 16 e tu leva la tua verga e  sten la tua mà sobre la mar e pertex-la, 
Ex 4,4  Moysès. 4 E dix nostro Senyor:  –Sten ta mà e pren-la per la coha. E [*] 
Ex 10,12  12 E dix nostro Senyor a Moysès:  –Sten ta mà sobre la terra de Egipte, e  
Ex 14,26  26 E dix nostro Senyor a Moysès:  –Sten la tua mà sobre la mar per ço que  
Ex 9,15  a mi en tota la terra. 15 Ara  stendré la mia mà e jo fariré tu e ton  
Ex 9,29  –Quant jo axiré de la ciutat,  stendré mas mans a nostro Senyor e  
Ex 8,6  tota la terra de Egipte. 6 E Aron  stès sa mà sobre totas las aygües de  
Ex 8,17  de Egipte.” 17 E féran-ho axí;  stès Aron la verga que tenia en la mà, e  
Ex 9,23  pedra en terra de Egipte [*]. 23 E  stès Moysès la mà al cel, e nostro Senyor  
Ex 9,33  E isqué Moysès [*] de la ciutat e  stès las mans a nostro Senyor, e cessaren  
Ex 10,13  romasa en la terra de Egipte. 13 E  stès Moysès la verga sobre la terra de  
Ex 10,22  de Egipte axí que’s palpen. 22 E  stès Moysès la sua mà al cel, e fóran  
Ex 14,21 lo temps de la nit. 21 E quant hach  stès Moysès la mà sobre la mar, depertí- 
Ex 22,8  -s’ha a ells e jurerà que no  stès sa mà en cose de son proÿsme, 9 en  
Ex 33,7  del munt de Horep. 7 E Moysès  stès la sua tenda luny, fora las  
Lv 9,22  Déu axí com manà Moysès. 22 E  stès las mans devant lo poble e beneý’ls. 
Ex 7,5  de Yrrael, per grans juýs, 5 [*]  stesa la mia mà sobre Egipte, e trauré los 
Ex 14,27  e lus cavallers. 27 E quant hach  stesa Moysès la mà quantre la mar, tornà  
Ex 15,12  loable e faent maravellas. 12 Has  stesa ta mà e la terra ha’ls deguastats. 
Ex 16,29  al VIèn die dobles menjars; cascú  stiga en sa tenda e negú no isca de son  
Lv 13,34 e si lo die setè veurà que la plaga  stiga en son loch ni no serà pus pregona  
Ex 9,28 lexar-vos-he. Vuymés no m’hich  stigau. 29 E dix Moysès: –Quant jo axiré  
Ex 34,28  ma ajuda a tu e a Yrrael. 28 E  stigué allí Moysès ab nostro Senyor XXXX  
Ex 26,15  de jasint. 15 »E feràs taulas qui  stiguen devant l’altar del tabernacle del 
Ex 19,17  Déu del loch de las albergades,  stiguéran al peu del munt de Sinaý. 18 E  
Ex 20,18  e lo munt qui fumava, e spaordits  stiguéran de luny. 19 E diguéran a Moysès: 
Ex 29,46  de terra de Egipte per ço que jo  stigués entre ells, car jo sóm lo Senyor  
Lv 9,5  tabernacle, en lo qual loch, com  stigués tota la moltitut devant lo Senyor  
Ex 36,3  dels fills de Yrrael. E com ells  stiguéssan tot die en la obre, [*] al matí 
Lv 5,18 al sacerdot, segons la manera de la  stimació del peccat. Lo qual ador per ell, 
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Lv 6,6  e don aquell al sacerdot segons la  stimació de la masura del peccat. 7 E  
Lv 27,2  sua ànima, donerà lo preu ceu sots  stimació: 3 Si serà mascle de XX fins en  
Lv 27,8 pobres que no puguen star a la dita  stimació, staran devant lo sacerdot, e  
Lv 27,13  qui oferran, anedescha sobre la  stimació la Vª part. 14 »E si home ferà  
Lv 27,15  donerà la quinta part de la  stimació demunt e haurà aquella casa. 16  
Lv 27,19  anedescha la quinta part de la  stimació de la moneda, e posseyr-l’ha;  
Lv 27,25  sort de la sua possació. 25 »Tota  stimació sia segons lo cicle del santuari. 
Lv 27,27  l’oferrà lo rembrà segons la sua  stimació, e anedescha la quinta part del  
Lv 27,16  segons la masura de la sament serà  stimat lo preu: si ferà sembrade de XXX  
Lv 27,17 jubileu secrificharà son camp, serà  stimat per aytant com porà valer; 18 e si  
Lv 27,27  a altre per aytant com dabans serà  stimat. 28 »Tot ço que a Déu serà  
Ex 7,19  –Digues Aron: “Prin ta verga e  stin ta mà sobre las aygües de Egipte e  
Ex 8,5  E dix nostro Senyor a Moysès: –[*]  Stin ta verga ab la tua mà sobre los flums 
Ex 8,16  –Parla a Aron e digues-li:  “Stin ta verga e fir la pols de la terra,  
Ex 9,22  22 E dix nostro Senyor a Moysès:  –Stin la tua mà al cel per ço que vinga  
Ex 16,19  Moysès: –Negú de vosaltres no n’ stoig al sendemà. 20 E no’l creguéran  
Ex 16,34  E posà-la Aron al tabernacle  stojada. 35 E los fills de Yrrael menjaren 
Ex 16,36  una de aquellas masuras, [*] fou  stojada a las generacions sdevenidores. Ex 
Lv 10,14  tu, car a tu e als teus fills són  stojades de las oferenas saludables dels  
Ex 12,6  costuma pendreu un cabrit. 6 E  stojar-l’heu tro al Xèn die de aquest  
Ex 1,16  mascle ocieu-lo, e si és famella  stojau-la. 17 E las madrines teméran a  
Ex 1,18 assò que voleu fer, que los infants  stojau? 19 E ellas responguéran: –Las  
Ex 1,22  -lo dins lo flum, e la fembra  stojau. 2,Tit Capítol sagon 1 Aprés isqué  
Ex 16,23 demà cuynau-ho vuy, e tot l’alre  stojau-ho tro al matí. 24 E féran-ho  
Ex 16,33  com ne pot pendre una masura, e  stojau-ho [*] a las generacions vostres  
Ex 28,17  haurà pedres qui han nom sardis e  stopaci e maragde; 18 en la sagona haurà  
Ex 39,10  En la primera orde havia sardis e  stopaci e maragde; 11 en la segona,  
Ex 25,36  de aquell seran tots ab martell  stoserats d’or pur. 37 E feràs VII  
Lv 15,4  aytal humor és leig. 4 Tota la  strada en la qual ell dormirà e en la qual 
Lv 19,34 vosaltres matexs, car vosaltres fos  strangers en terra de Egipte. Jo sóm lo  
Ex 23,9 car vosaltres sabeu las ànimas dels  strans e vosaltres fos palagrins en terra  
Ex 12,49  menjarà. 49 »Una lig haurà [*] lo  strany laurador [*]. 50 E feren tots los  
Ex 18,3  nom Gersan –e dix lo pare: «Jo fuy  strany en terra stranya»–, 4 e l’altre  
Ex 20,10  ni ta serventa ni la tua bístie ni  strany qui sia dins tas portas, 11 car en  
Ex 21,8  mas no haurà poder que la vena a  strany poble si la menyspresa. 9 E si la  
Ex 21,35  qui hy morrà serà seu. 35 E si bou  strany nafre a l’altre e aquell mor,  
Ex 30,33  no’n ferà aytal qui’n ferà serà  strany e† serà gitat de son poble.” 34 E  
Lv 10,1  oferiren devant nostro Senyor foch  strany, lo qual a ells no era manat. 2 E  
Lv 16,1  fills de Aron com oferiren lo foch  strany e moriren. 2 E manà nostro Senyor a 
Lv 16,29 no fasse obres, axí lo nediu com lo  strany que palegrineja entre vosaltres, 30 
Lv 17,10  de la casa d’Irrael, privat o  strany qui palegrineig entre vosaltres, si 
Lv 19,33  Jo sóm Senyor. 33 »Si haurà hom  strany entre vosaltres e staran en la  
Lv 19,33  e staran en la vostra terra, quax  strany [*], 34 [*] amau a ell quax axí com 
Lv 22,10 que santifich a ells. 10 »Negun hom  strany no menjarà de las coses  
Lv 22,13 dels menjars de son pare. Negun hom  strany no ha poder de menjar aquells. 14  
Lv 22,25 en tot no fassau. 25 De la mà de l’ strany no ofirau pa al Senyor Déu vostro,  
Lv 25,35  ton frare e vendrà en ta mà com  strany o palegrí e viurà ab tu, 36 no  
Ex 2,22  un fill, e apellà’l Gersan e dix:  «Strany fuy en terra stranya.» E parí’n  
Ex 2,22  Gersan e dix: «Strany fuy en terra  stranya.» E parí’n altre que apellà  
Ex 18,3  lo pare: «Jo fuy strany en terra  stranya»–, 4 e l’altre Elièser –«Car lo  
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Ex 22,5 lexa son bestiar que pastur la cose  stranya, tot ço que †menys† val en camp o  
Lv 26,44  gens per açò, com seran en terra  stranya, jo no’ls gitaré de tot en tot ni 
Ex 6,4  lur palegrinació en què foren ells  stranys. 5 Yo oyí lo gemagament dels fills 
Ex 12,19  de la casa de Yrrael, axí de los  stranys com dels privats naturals de la  
Ex 20,3 casa de servitut. 3 »No hauràs déus  stranys devant mi. 4 »No faces ymatge en  
Ex 22,20  20 »E qui sacrificarà los déus  stranys, sinó sol nostro Senyor, morrà. 21 
Ex 22,21  ’l turmentareu, car vosaltres fos  stranys en terra de Egipte. 22 »No noureu  
Ex 23,13  E no jurareu per lo nom dels déus  stranys ni no’ls oireu de vostra bocha.  
Ex 34,12  e aveu. 12 Guarda’t que ab los  stranys stadans de aquella terra jamés no  
Ex 34,14  ýdolas. 14 »No vullas adorar déus  stranys. Nostro Senyor e lo seu nom és  
Lv 17,8  Hom de la casa d’Irrael e dels  stranys que palegrinegen ab vosaltres que  
Lv 17,12  no mengerà sanch, ni encara los  stranys qui palegrinegen entre vosaltres.  
Lv 20,2  als fills d’Irrael: »[*] e dels  stranys qui habiten en Yrrael, si algú  
Lv 22,18  »Hom de la casa d’Irrael e dels  stranys qui habiten entre vosaltres qui  
Lv 25,45 que són entorn vosaltres, 45 e dels  stranys qui palegrinegen entre vosaltres o 
Lv 25,47  e vendrà si matex a algú dels  stranys o dels palegrins qui stan entre  
Lv 26,8  C de vosaltres perseguiran XM dels  stranys, e cauran vostros enamichs devant  
Lv 26,38 38 e perireu entre las gents, e los  stranys de la terra vos consumeran. 39 E  
Ex 28,25  en los marges, 25 e ajusteràs lo  strem de aquellas cadenas als II  
Lv 14,25  la sanch d’aquell poserà sobre lo  strem de la orella dreta d’aquell que és  
Lv 8,23 tochà la orella de Aron dreta en la  strema part d’aquella e lo polzo de la  
Ex 28,32  serà texida, axí com serà en las  stremas parts de las vestiduras, perquè no 
Ex 28,28  lo reonal del sobremuscle 28 se  strenyarà ab sos anells del sobremuscle ab 
Ex 28,39  que plàcia a nostro Senyor. 39 »E  strenyaràs la gonella de bis, e feràs  
Ex 29,5  e de sobremuscle e de reonal, e  strènyer-ho-has ab lo braguer; 6 e  
Ex 39,30  «Lo sant de nostro Senyor»; 30  strenyéran ab la mitre ab sàvena de  
Ex 28,4  sobre lo muscle, gonella de li  streta, e sidarim e braguer. E feran  
Ex 39,6  6 E féu II pedres uniquines e  stretas i enclosas d’or e entretellades  
Ex 39,19  la un a l’altre, 19 e éran  strets al breguer ajustades als anells  
Lv 20,6  ’s declinerà als devinadors e als  stròlechs e fornicarà ab ells, jo posaré  
Ex 30,35 composta de ungüent mesclat ab gran  studi e pur e digne de santificació, 36 e  
Lv 11,16  e tot ocell de sa semblansa, 16 e  sturç [*] e sperver segons son genus, 17 e 
Ex 4,15 -li e posa las mias paraulas en la  sua bocha, e jo seré en la tua bocha e en  
Ex 4,15  e jo seré en la tua bocha e en la  sua, e mostrar-vos-he què deureu fer.  
Ex 8,31  Senyor. 31 E ell féu segons la  sua paraula, e tolch las moscas de Farahó  
Ex 10,22  que’s palpen. 22 E stès Moysès la  sua mà al cel, e fóran fetas tenebres en  
Ex 11,5 primer fill de Farahó qui seu en la  sua cadira, tro al primer fill de la sua  
Ex 11,5  cadira, tro al primer fill de la  sua sirventa qui és en la mola, e tots los 
Ex 12,7 Yrrael al vespre. 7 E pendran de la  sua sanch, e posar-n’han sobre las  
Ex 12,19  casas; qui menjarà levat, la  sua ànima perrà de la casa de Yrrael, axí  
Ex 12,29  fill de Farahó qui seya en la  sua cadira, fins al primer fill de la  
Ex 12,51  Yrrael de la terra de Egipte ab la  sua fort mà per lurs companyes. 13,Tit  
Ex 14,6  que no’ns servís? 6 E pres la  sua carreta e tot lo seu poble ab si, 7 e  
Ex 15,4  4 Los carros de Farahó e la  sua host gità en la mar, e los prínceps  
Ex 18,27 ’n anar Getró, son sogre, [*] en la  sua terra. 19,Tit Capítol XXIIII 1 E al  
Ex 20,20 per ço que us provàs e que la temor  sua fos en vosaltres e no peccàsseu. 21 E  
Ex 24,11  dels fills de Yrrael, e mès la  sua mà e veeren Déu e menjaren e beguéran. 
Ex 28,43  e perdurable serà a Aron e a la  sua sament aprés d’ell. 29,Tit Capítol  
Ex 29,16 l’hauràs sacrificat, pendràs de la  sua sanch e scampar-n’has entorn de l’ 
Ex 29,20 sacrificharàs-lo, e pendràs de la  sua sanch e posar-n’has a [*] la orella 
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Ex 30,32 no serà untada de aquell; segons la  sua composició no’n fereu altre, car  
Ex 31,14  qui ferà en ell obre parirà la  sua ànima del ceu poble. 15 VI dies fareu  
Ex 33,7  munt de Horep. 7 E Moysès stès la  sua tenda luny, fora las albergades, e  
Ex 34,29  de testimoni e no sabia que la  sua cara fos cornuda per la companya de la 
Lv 1,3  oferreu sacrificis. 3 »Si la  sua oferta serà holocaust e del bestiar,  
Lv 1,5  fills de Aron sacerdot oferran la  sua sanch e scamparan-la entorn de l’  
Lv 3,13  aquella a nostro Senyor, 13 pos la  sua mà sobre lo cap de aquella e degoll- 
Lv 4,4  devant nostro Senyor e posarà la  sua mà sobre lo cap de aquell e degollar- 
Lv 4,24 las cabres que sia net, 24 e pos la  sua mà sobre lo cap de aquell, e puxs  
Lv 5,1  si no ho denunciarà portarà la  sua iniquitat. 2 »La ànima qui tocarà  
Lv 5,2  reptília, e serà oblidada de la  sua inmundància, mala és e ha peccat e deu 
Lv 5,4  oblidadement e aprés entendrà la  sua arrada, 5 fassa penitència per lo  
Lv 5,17 entendrà la colpa del peccat per la  sua iniquitat, 18 oferrà I moltó net del  
Lv 6,20  oferir al Senyor en lo die de la  sua unció: oferran la desena part d’un  
Lv 8,29  l’ariet de la consegració en part  sua, axí com havia manat a ell lo Senyor  
Lv 11,28  d’aquesta manera mort, levarà la  sua vestimenta e serà no nèdeu entrò al  
Lv 11,40  aquella o qui la portarà, lave la  sua vestidure e serà inmunde tro al  
Lv 12,4  4 Ella starà en la sanch de la  sua purifichació per XXXIII [*], e no toch 
Lv 12,5 e starà LXVI dies en la sanch de la  sua purifichació. 6 »E com seran complits  
Lv 12,6  com seran complits los dies de la  sua purifichació, per fill o per filla,  
Lv 12,7  mundada del corriment de la sanch  sua. Aquesta és la lig de las †mèstrues†  
Lv 13,55  e si no és axí, és inmunde, e la  sua vestimenta sia cremada ab foch [*]. 56 
Lv 14,8  en la albergada, [*] defora la  sua tenda VII dies; 9 e en lo die setè  
Lv 14,15  e de l’oli del cister metrà en la  sua mà sinestre, 16 e banyerà lo ceu dit  
Lv 14,28  d’aquell e lo polze dret de la  sua mà e del peu atrecí en lo loch de la  
Lv 14,29  lo romanent de l’oli que és en la  sua mà sinestre git sobre lo cap del  
Lv 14,31  colpa e altre en holocaust, ab la  sua presentalla. 32 »Açò és lo sacrifici  
Lv 14,45  destroÿda e las suas parets e la  sua fusta e tota la universa pólvora sia  
Lv 14,47  en aquella o hi dormirà, levarà la  sua vestidura. 48 »E com lo prevere  
Lv 15,7 tocharà la carn d’aquell levarà la  sua vestidura, e ell, levat en aygüe, serà 
Lv 15,10  alguna cose d’aquelles levarà la  sua vestidura, e ell, levat en aygüe, serà 
Lv 15,11  sían lavats ab las mans, levarà la  sua vestimenta, e levats ab aygüe, seran  
Lv 15,13  nombrarà VII dies aprés la  sua mundació, e levades totas las suas  
Lv 15,15  Déu, e serà mundat del flux de la  sua sament. 16 »E home del qual axirà  
Lv 15,27  27 e qui tocharà a ella levarà la  sua vestimenta, e ell, levat en aygüe,  
Lv 15,28  la sanch, nombrerà VII dies de la  sua purifichació, 29 e al VIIIèn die  
Lv 16,6  ell pregarà per si e per la casa  sua. 7 E ferà star los II cabrits devant  
Lv 16,11  lo toro e prech per si e per la  sua casa, e degoll aquell. 12 E prenga l’ 
Lv 16,17  ço que prech per si e per la casa  sua [*]. 18 [*] e portarà la sanch del  
Lv 16,24 e lexerà-las aquí, 24 e leverà la  sua carn en lo loch sant, e aporteran-li 
Lv 16,28  qualquequal cremarà açò, leverà la  sua vestimenta e se carn ab aygüe, e axí  
Lv 17,15  lo nediu com l’estrany, leverà la  sua vestimenta e si matex en aygüe, e serà 
Lv 17,16 ferà mundes, 16 car si no leverà la  sua vestimenta e lo cos, ell aporterà la  
Lv 17,16  e lo cos, ell aporterà la  sua iniquitat. 18,Tit Capítol XVIII 1 E  
Lv 18,6  son proÿsme per ço que descobre la  sua legesa. Jo sóm lo Senyor. 7 »La  
Lv 18,15  de ton fill, ne no descobriràs la  sua vergonya. 16 »No descobriràs la  
Lv 18,17  de la sor de la muller tua e de la  sua filla no descobriràs, de las fillas ni 
Lv 18,18  en vergonya, ni no revelas la  sua vergonya mentre viurà. 19 »A la fembra 
Lv 18,19  ses mèstrues [*], no revaleràs la  sua letgesa. 20 »Ne no fornicharàs ab la  
Lv 19,8  e digne de impietat 8 e portarà la  sua iniquitat, car lo santuari de Déu  
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Lv 19,21  bé† no serà francha, 21 mas per la  sua colpa oferrà al Senyor a la porta del  
Lv 20,2  en Yrrael, si algú derà de la  sua sament a la ýdola de Moloch, de mort  
Lv 20,3 de son poble, per ço car donà de la  sua sament a Moloch e ha desonrat lo  
Lv 20,4 l’hom aquell que haurà donat de la  sua sament a Moloch e no volran a ell  
Lv 20,18 qui ha de son temps e descobrirà la  sua letgeza e ella amostrerà la sanch axí  
Lv 21,15  de son linatge ab aquella de la  sua gent, car jo sóm lo Senyor Déu qui  
Lv 22,6  santifichades; mas com levarà la  sua carn ab aygüe, 7 com se colguerà lo  
Lv 22,11  argent, e aquell qui és nat en la  sua casa, aquells menjaran de aquellas  
Lv 22,18  entre vosaltres qui oferrà la  sua ofarena e pagarà son vot o de grat  
Lv 25,10  és jubileu; l’home tornerà a la  sua posseció, e cascú tornerà a la sua  
Lv 25,10  sua posseció, e cascú tornerà a la  sua companya, 11 car l’any és de  
Lv 25,25  serà aflegit ton frare e vendrà la  sua possació, lo pus proÿsme d’ell pot  
Lv 25,50  comptats los anys del temps de la  sua venda entrò a l’any jubileu, e la  
Lv 26,34  dissaptes e tots los dies de la  sua solitut, car vosaltres sereu 35 en la  
Lv 26,35  e reposerà en los dissaptes de la  sua solitut per ço com no reposàveu en  
Lv 27,2  que ferà vot a Déu e obliguerà la  sua ànima, donerà lo preu ceu sots  
Lv 27,14  part. 14 »E si home ferà vot de la  sua casa que la santificharà a Déu,  
Lv 27,16  casa. 16 »E si prometrà camp de la  sua possació [*] serà concegrat al Senyor, 
Lv 27,24  e l’havia hagut en sort de la  sua possació. 25 »Tota stimació sia segons 
Lv 27,27  qui l’oferrà lo rembrà segons la  sua stimació, e anedescha la quinta part  
Ex 1,15 la una havia nom Sephorà e l’altre  Suà– 16 e manà’ls: –Quant vosaltres  
Ex 29,26  lo pits del moltó †des que és  suanat† Aron, e santificar-l’has alsat  
Ex 2,5  per ço que’s levàs al flum, e las  suas massipas anaven per mig de la canal.  
Ex 12,46  serà menjat, e no portaràs de las  suas carns defora, ne trencharàs lo seu  
Ex 17,12  ’s sech. Aron e Hur sostenían las  suas mans de la una part e de l’altre, e  
Ex 17,12 de la una part e de l’altre, e las  suas mans no s’abaxaren tro que lo sol se 
Ex 18,16  mostre los menaments de Déu e las  suas ligs. 17 E ell respòs: –No fas bona  
Lv 1,17 gitar la cendra. 17 E trencharà las  suas axellas, e no las tallarà ab ferro ne 
Lv 13,6  car ronya és, e leverà l’home las  suas vestidures, car nèdeu és. 7 »E si  
Lv 14,45  qual mantinent sia destroÿda e las  suas parets e la sua fusta e tota la  
Lv 15,6  là on ell ha segut, ell levarà las  suas vestidures, e ell [*], serà no nèdeu  
Lv 15,13  sua mundació, e levades totas las  suas vestidures e encara tot lo cos en  
Lv 15,23  ceurà, qualque’l toch levarà las  suas vestidures, e levat ab aygüe, sera  
Lv 21,10 qual és gitat untament d’oli e las  suas mans són concegrades en ofici de  
Lv 21,10  lo ceu cap ne no squins las  suas vestidures, 11 e a negun mort no  
Lv 27,31  31 E si algú volrà rembre las  suas dècimes, anedescha la quinta part del 
Ex 29,18  és de nostro Senyor e odor molt  suau e sacrifici de Déu. 19 »E pendràs  
Ex 29,25  l’altar en holocaust de odor fort  suau a nostro Senyor, car oferta és d’  
Ex 35,8 que’n fassa ungüent e timiana molt  suau; 9 e pedres unichines [*] a honrar lo 
Ex 35,28  per fer timiama de olor fort  suau. 29 Tots los hòmens e las fembras ab  
Lv 1,9  l’altar en holocaust e en odor  suau a nostro Senyor. 10 »E si és la  
Lv 1,13  altar en holocaust e en odor fort  suau a nostro Senyor. 14 »E si és la  
Lv 1,17 lenya. Açò és holocaust e oferta de  suau odor a Déu. 2,Tit Capítol sagon 1 »La 
Lv 3,5  dejús posat, en oferta o en odor  suau al Senyor. 6 »E si lur oferta serà de 
Lv 3,16  l’altar e fer-n’ha perfum de  suau odor al Senyor Déu. Tot lo sèu serà  
Lv 6,15  en l’altar en remembransa de odor  suau a nostro Senyor; 16 e lo romanent de  
Lv 8,21  altar per ço car era holocaust de  suau odor a Déu, axí com havia manat a  
Lv 8,28  era consegració e oferta en odor  suau de sacrifici a nostro Senyor. 29 E  
Ex 30,7  -hi-ha ensens sobre ell, qui  suaument olga al matí, quant adoberà las  
Ex 29,41  e segons ço que diem, en odor de  suavesa, 42 sacrifici a nostro Senyor,  
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Lv 2,9  ofira’l sobre lo altar en odor de  suavesa a nostro Senyor. 10 E qualque cose 
Lv 26,31  no rabré d’equí avant la odor de  suavesa, 32 e destroyré la vostra terra, e 
Lv 2,12  sobre l’altar en odor de  suavetat. 13 »E qualque cose que aportaràs 
Lv 4,31 -n’has sobre l’altar en odor de  suavetat a nostro Senyor, e preguerà per  
Lv 6,21  oferran aquella calenta en odor de  suavetat a nostro Senyor. 22 E tota la  
Lv 17,6  e perfumen del sèu en odor de  suavetat al Senyor. 7 E d’equí avant no  
Lv 23,13  en sacrifici al Senyor, en odor de  suavetat, e vi atrecí lo quart de I  
Lv 23,18 e seran en holocaust [*] en odor de  suavetat al Senyor. 19 E oferreu l’anyell 
Lv 26,17  devant vostros enamichs, e  subjugar-vos-he en aquells que us han  
Ex 27,21  E serà perdurable la honor per las  succecions dels fills d’Irrael. 28,Tit  
Ex 30,21  serà a ells e a la lur sament per  successions. 22 E parlà nostro Senyor a  
Lv 6,22  lo sacerdot que del pare per dret  succeyrà, 23 e tot sacrifici dels  
Lv 7,36  perdurable en las generacions  sues. 37 »[*] la ley de l’holocaust e del 
Ex 30,12 e dix: 12 –Quant hauràs aportada la  suma dels fills de Yrrael, segons lo  
Ex 28,7  en los altres costats de las  sumitats e que’s tornen en u. 8 E aquella 
Lv 26,19 de vostros peccats, 19 e per vostra  supèrbia e per vostra durícia, e donaré a  
Lv 19,9  és, no segaràs entrò al sòl de la  superfícia de la terra, ne las spigues  
Ex 16,1  dels fills d’Irrael al desert de  Sur, qui és entre Helim e Sinaý, al XVèn  
Ex 15,22  la Mar Roja e axiren al desert de  Suris. E anaren III dies per loch sol, e  
Ex 11,7  ne no ledrerà cha, d’hom tro  sus a la bístia, per ço que sapiau com per 
Lv 10,10 triar entre sant e no sant, e entre  sutze e munde, 11 e ensenyareu als fills  
Lv 19,29  per tal que la terra no sia  sutze e no sia complida de son peccat. 30  
Lv 22,5  coses inmundes en las quals és  sutze tochament, 6 serà no nèdeu entrò al  
Lv 11,12  qui no han ales ni scata [*] són  sutzes a vosaltres. 13 »E aquestas són las 
Lv 7,21  de son poble. 21 »E qui tocharà la  sutzura d’home o de bístie o la cose qui  
Lv 5,3  de l’home segons totas las  sutzures que ensutzen o ensutzar poden e  
Ex 7,2  2 Tu li parlaràs tot ço que jo  ·t diré, e ell parlarà a Faraó que lex  
Ex 17,6  en ta mà, e vé-te’n, 6 car jo  ·t mostraré allí devant tu la pedra de  
Ex 20,2  o paraulas: 2 –Jo sóm Déu teu qui  ·t traguí de terra de Egipte, de la casa  
Ex 23,5 [*]. 5 Si veus l’aze d’aquell qui  ·t vol mal caygut en terra carregat, no te 
Ex 23,20  cabrit ab let de sa mare. 20 »Jo  ·t trematré mon àngel, e yrà devant tu  
Ex 23,33 en la tua terra, que per ventura no  ·t fassen peccar ves mi si tu serviràs als 
Ex 25,21  en què posaràs lo testimoni que jo  ·t daré, 22 e puxs manar-t’he e parlar  
Ex 32,4  aquests són los teus déus, qui  ·t traguéran de terra de Egipte! 5 E quant 
Ex 32,8 “O Yrrael, aquest és lo teu déu qui  ·t tregué de terra de Egipte!” 9 E dix  
Ex 32,21  de Yrrael. 21 E dix a Aron: –Què  ·t féu aquest poble, que amanasses sobre  
Ex 33,5 ton altivesch per ço que sàpies què  ·t faré. 6 E posaren los fills de Yrrael  
Ex 33,19 ’m ta glòria. 19 E ell respòs: –Jo  ·t mostraré tot bé, e seré apellat en nom  
Lv 19,18  no hages sobre ell peccat. 18 No  ·t vullas venjar ne no sias remembrant de  
Lv 25,7 tas bísties e totas tas ovellas que  ·t nexeran menjaran ab tu. 8 »E nombreràs  
Ex 3,5 dix-li: –No t’hich acostas. Leva  ’t lo calsat de tos peus, car lo loch en  
Ex 3,10  egipcians. 10 Mas vina, e trematré  ’t al rey Farahó per ço que desliuras lo  
Ex 4,14  ell axirà a tu a carrera, e veurà  ’t e alegrar-s’ha de tu de cor; 15 e  
Ex 8,20 E dix nostro Senyor a Moysès: –Leva  ’t matí e stà devant Farahó quant irà a  
Ex 9,13  Senyor a Moysès e dix-li: –Leva  ’t dematí e stà devant Farahó, e diràs-  
Ex 10,28  Farahó: –Pertex-te de mi. Guarde  ’t que vuymés no veges la mia cara, que en 
Ex 20,8  Senyor Déu seu en va. 8 »Remembre  ’t que santifichs lo die del dissapte. 9  
Ex 24,12  a mi al munt e sta allà, e daré  ’t taulas de pedre e la ley e los  
Ex 32,1 ajustà’s quantre Aron e dix: –Leva  ’t e fé’ns déus qui’ns vage devant, car  
Ex 32,12  munts [*]. Posa la tua ira e apaga  ’t sobre la iniquitat del teu poble, 13 e  
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Ex 32,13  del teu poble, 13 e remembre  ’t de Abraam e de Ysach e de Jacob, tos  
Ex 33,14  –La mia cara devant tu és, e daré  ’t repòs. 15 E dix Moysès: –Si tu no’ns  
Ex 33,17  has trobada gràcia devant mi, e he  ’t conegut per ton nom. 18 E dix Moysès:  
Ex 33,22  he al forat de la pedra e defendré  ’t ab la mia mà dreta tro que sia passat,  
Ex 34,12 e heteu e farizeu e aveu. 12 Guarda  ’t que ab los stranys stadans de aquella  
Lv 9,7  d’ell. 7 E dix a Aron: –Acoste  ’t a l’altar e sacrificha per ton peccat, 
Lv 25,53  si haurà servits los anys, guarde  ’t que devant tu no sia aflegit  
Ex 2,9 infant e nodrex-lo’m, e jo dar- t’he ton loguer. E pres-lo la fembre e  
Ex 2,14  son proÿsme. 14 E ell respòs: –Qui  t’ha stablit príncep ni jutge en nós?  
Ex 3,5 dix: –Ací çó. 5 E ell dix-li: –No  t’hich acostas. Leva’t lo calsat de tos  
Ex 3,12  tu, e aquest senyal hauràs que jo  t’he manat: que com hauràs tret lo poble  
Ex 4,1 ni oyran la mia veu, mas diran: “No  t’és aparegut Déu.” 2 E dix-li nostro  
Ex 4,5  que [*] lo Senyor Déu de tos pares  t’és aparagut, Déu de Abraam e Déu de  
Ex 4,12 ab tu en la tua bocha, e ensenyar- t’he què parlaràs. 13 E dix Moysès: –Prec 
Ex 7,1  1 Dix nostro Senyor a Moysès: –Jo  t’he stablit déu de Farahó; Aron ton  
Ex 9,16  parireu de la terra, 16 car per ço  t’he posat, que mostre en tu la mia  
Ex 13,11  jurà a tu e a tos pares, e com la  t’haurà donada, 12 depertiràs la  
Ex 20,19  a Moysès: –Parla tu a nós, e oyr- t’hem. No’ns parla nostro Senyor per ço  
Ex 20,24 del meu nom; vendré a tu e beneyr- t’he. 25 »E si fas altar de pedre, no’l  
Ex 23,6  mas levar-l’has ab ell. 6 »E no  t’abaxaràs al judici del pobre. 7 A  
Ex 25,9 tota semblansa de tabernacle que jo  t’amostraré de fer e los vaxells en honor 
Ex 25,22  que jo’t daré, 22 e puxs manar- t’he e parlar-t’he sobre lo cobertor,  
Ex 25,22  22 e puxs manar-t’he e parlar- t’he sobre lo cobertor, ço és a saber,  
Ex 27,20  20 »E mana als fills de Yrrael que  t’aporten oli de olives pur, que sia fet  
Ex 29,35  car santifichades són. 35 »Ço que  t’he manat feràs sobre Aron e sos fills.  
Ex 32,34  vés e amena aquest poble de qui jo  t’he parlat, e lo meu àngel irà devant  
Ex 33,5  pujaré enmig de tu e destroyr- t’he. Ara posa ton altivesch per ço que  
Ex 33,12 e majorment com hages dit: “Conegut  t’he per ton nom”, e: “Has trobada gràcia 
Ex 33,22  passarà la mia glòria, posar- t’he al forat de la pedra e defendré’t  
Ex 34,11 jo faré. 11 »E guarda tot ço que jo  t’he vuy manat. Jo gitaré vuy devant ta  
Ex 34,15  de aquellas regions, e negú no  t’apell quant hauran fornichat ab lurs  
Lv 18,14  de ton oncle no revalaràs ni no  t’acostaràs a sa muller, car a tu se  
Lv 18,23  23 E no jauràs ab neguna bístie ni  t’ensutzeràs ab ella; ni la fembra no s’ 
Ex 4,4  4 E dix nostro Senyor: –Sten  ta mà e pren-la per la coha. E [*] pres  
Ex 4,16  Ell parlarà per tu al poble e serà  ta bocha, e tu seràs ço que a Déu tany. 17 
Ex 4,17  tany. 17 E prin aquesta verga en  ta mà en què deus fer los senyals. 18 E  
Ex 4,21 totas las maravellas que jo posí en  ta mà fes devant Farahó. E jo endureyré lo 
Ex 5,2 ell respòs: –Qui és Senyor, que oja  ta veu, que lex Yrrael? No conech nostro  
Ex 7,9  senyal”, diràs a Aron: “Prin  ta verga e gita-la devant Farahó”, e  
Ex 7,15  a la riba del flum, e portaràs en  ta mà la verga qui’s tornà drach, 16 e  
Ex 7,19  a Moysès: –Digues Aron: “Prin  ta verga e stin ta mà sobre las aygües de  
Ex 7,19 –Digues Aron: “Prin ta verga e stin  ta mà sobre las aygües de Egipte e sobre  
Ex 8,3  3 [*] qui pugeran e intraran en  ta casa, [*] e al teu lit, e en las cases  
Ex 8,5  nostro Senyor a Moysès: –[*] Stin  ta verga ab la tua mà sobre los flums e  
Ex 8,9  poble que las granotas isquen de  ta terra e de ta casa, e que’n romanguen  
Ex 8,9  granotas isquen de ta terra e de  ta casa, e que’n romanguen solament en lo 
Ex 8,11  -s’han las granotas de tu e de  ta casa, e de tos servents e de ton poble, 
Ex 8,16  –Parla a Aron e digues-li: “Stin  ta verga e fir la pols de la terra, e  
Ex 10,12 E dix nostro Senyor a Moysès: –Sten  ta mà sobre la terra de Egipte, e vindran  
Ex 13,9 de Egipte.” 9 E serà quax senyal en  ta mà e quax remembrament en tos ulls, axí 
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Ex 13,9  lig de nostro Senyor tostemps en  ta bocha, car en mà fort te tragué de  
Ex 13,14  fills rembràs ab preu. 14 E quant  ta demanarà ton fill, demà o l’altre, e  
Ex 13,16  [*].” 16 E serà quax senyal en  ta mà e quax cose posada en remembrament  
Ex 15,12  e faent maravellas. 12 Has stesa  ta mà e la terra ha’ls deguastats. 13 Tu 
Ex 17,5  ab què ferist lo flum porta en  ta mà, e vé-te’n, 6 car jo’t mostraré  
Ex 18,6 –Jo, ton sogre Getró, vench a tu, e  ta muller e II fills teus ab ella. 7 E ell 
Ex 18,22  los altres per ço que pus leuger  ta sia; 23 e si açò fas, compliràs los  
Ex 20,10 feràs neguna obre tu ni ton fill ni  ta filla ni ton servent ni ta serventa ni  
Ex 20,10  fill ni ta filla ni ton servent ni  ta serventa ni la tua bístie ni strany qui 
Ex 20,12  santificà’l. 12 »Honra ton pare e  ta mare per ço que vischas molt sobre la  
Ex 20,12  sobre la terra que nostro Senyor  ta derà. 13 »No auciuràs. 14 »No hauràs  
Ex 20,14  hauràs afer ab fembra que no sia  ta muller. 15 »No furtaràs. 16 »No  
Ex 23,10  de Egipte. 10 »E VI anys sembraràs  ta terra e ajustaràs tos blats, 11 e al  
Ex 23,12  ton bou e ton aze e lo fill de  ta serventa e l’estrany. 13 »Tot ço que  
Ex 23,26  e levaré malaltia de tu 26 e de  ta terra. No serà malaltia ni gemagament;  
Ex 23,33  als lurs déus, la qual cose  ta seria gran scàndol. 24,Tit Capítol  
Ex 29,26  alsat devant nostro Senyor, e serà  ta part. 27 E santificaràs los pits [*] e  
Ex 33,18  nom. 18 E dix Moysès: –Mostre’m  ta glòria. 19 E ell respòs: –Jo’t  
Ex 34,11  he vuy manat. Jo gitaré vuy devant  ta cara lo amoreu e cananeu e gebuzeu e  
Ex 34,24  quant jo havia toltas las gents de  ta cara e havia axemplats los teus térmans 
Lv 2,13  [*] del teu sacrifici, que en tota  ta oferta oferràs sal. 14 »Si en altre  
Lv 18,7  7 »La letgesa de ton pare e de  ta mare no descobriràs, car te mare és  
Lv 18,9 és. 9 »No revallaràs la vergonya de  ta sor, de part de ton pare o de ta mare,  
Lv 18,9 de ta sor, de part de ton pare o de  ta mare, que serà engendrade en casa o  
Lv 18,13  13 »Ne la vergonya de la sor de  ta mare no revalaràs, per ço car és carn  
Lv 18,13 no revalaràs, per ço car és carn de  ta mare. 14 »La vergonya de ton oncle no  
Lv 18,15  15 »No descobriràs la vergonya de  ta nora, car muller és de ton fill, ne no  
Lv 18,18  com és no casta. 18 »La sor de  ta muller no hu prengues en vergonya, ni  
Lv 19,29  [*]. Jo sóm Senyor. 29 »No metràs  ta filla al bordell, per tal que la terra  
Lv 20,19  de la germana de ton pare ne de  ta mare, e qui açò ferà las vergonyas de  
Lv 25,3  vostre camp e VI anys poderàs  ta vinya e de grat germinerà, 4 e lo VIIèn 
Lv 25,6 en menjar, a tu e a ton servent e a  ta serventa e a ton logater e a l’estrany 
Lv 25,35  serà afeblit ton frare e vendrà en  ta mà com strany o palegrí e viurà ab tu,  
Ex 16,16  de vostres ànimas qui stan en lo  tabernacle [*]. 17 E féran-ho axí los  
Ex 16,34  a Moysès. E posà-la Aron al  tabernacle stojada. 35 E los fills de  
Ex 25,9 d’ells, 9 segons tota semblansa de  tabernacle que jo t’amostraré de fer e  
Ex 25,19  e l’altre, a l’altre costat del  tabernacle, 20 e obren las lurs alas e  
Ex 26,1  26,Tit Capítol XXXI 1 »Lo  tabernacle axí serà fet: X cortinas de bis 
Ex 26,6  se puguen ajustar perquè un  tabernacle se fasse. 7 »E feràs XI  
Ex 26,7  de salici per cobrir lo terrat del  tabernacle 8 de longuesa la una saga  
Ex 26,12  d’ell cobriràs lo derrer cap del  tabernacle, 13 e I colzo penjarà de una  
Ex 26,13  la un e l’altre costat del  tabernacle. 14 E feràs un altre cubert de  
Ex 26,15  qui stiguen devant l’altar del  tabernacle del fust de setim, 16 que  
Ex 26,20  angles. 20 E al segon costat del  tabernacle qui s’enclina ves aguiló haurà 
Ex 26,22  cascuna taula. 22 E al loch del  tabernacle a sol ponent, feràs VI taulas;  
Ex 26,23  seran als angles aprés lo dos del  tabernacle. 24 E seran ajustades dejús tro 
Ex 26,26  las taulas a le un costat del  tabernacle, 27 e V a l’altre [*], 28 e  
Ex 26,30  de launes d’or. 30 E’regiràs lo  tabernacle segons lo aximpli que a tu al  
Ex 26,36  36 »E feràs tenda a l’intrant del  tabernacle, de jassint e de porpre e de  
Ex 27,9  amostrat. 9 »E feràs lo palau del  tabernacle ves migjorn, e seran las tendes 
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Ex 27,19  de aram. 19 E tots los vaxells del  tabernacle en tots los uzos e sirmònies; e 
Ex 27,21  ço que crem làntie tostemps 21 al  tabernacle del testimoni, defora lo vel  
Ex 27,21  defora lo vel [*] cubert lo  tabernacle del testimoni. E ligaran-la  
Ex 28,43  Aron e sos fills quant intreran al  tabernacle del testimoni o quant se  
Ex 29,4  sos fills ajustaràs a la porta del  tabernacle del testimoni; e quant hauràs  
Ex 29,10  10 ajusteràs lo vedell devant lo  tabernacle del testimoni, e Aron e sos  
Ex 29,11  nostro Senyor, prop la porta del  tabernacle del testimoni. 12 E pendràs la  
Ex 29,30  dels fills de Yrrael, e entre al  tabernacle del testimoni per ço que  
Ex 29,32  en lo panistre en lo vestiari del  tabernacle del testimoni, 33 per ço que’m 
Ex 29,42  en vostres generacions, [*] del  tabernacle del testimoni, devant nostro  
Ex 29,44  la mia glòria. 44 E santificaré lo  tabernacle del testimoni ab l’eltar, e  
Ex 30,16  de Yrrael liureràs en usos del  tabernacle del testimoni, per ço que sia  
Ex 30,18  per levar, e posar-l’has al  tabernacle del testimoni a l’altar. E  
Ex 30,20  e los peus 20 quant intraran al  tabernacle del testimoni e quant se  
Ex 30,26  ungüenter. 26 E untaràs d’ell lo  tabernacle del testimoni e l’archa del  
Ex 30,36 ben prima, posar-n’has devant lo  tabernacle del testimoni, e en aquell loch 
Ex 31,7  tot ço que a tu he manat: 7 lo  tabernacle de la covinensa e la archa del  
Ex 31,7  ella és, e tots los vaxells del  tabernacle, 8 e la taula e sos vaxells, e  
Ex 36,8 savis de cor, a complir la obre del  tabernacle, X cortines de bis retort e de  
Ex 36,13 de las cortines e que’n fos fet un  tabernacle. 14 E féu XI sagues de pèlls de 
Ex 36,14 sagues de pèlls de cabre e cobrí lo  tabernacle. 15 Una saga havia de lonch XXX 
Ex 36,19 las sagas. 19 E féu lo cobertor del  tabernacle de pells de moltons rubricades  
Ex 36,22  axí ho féu en totas las taulas del  tabernacle. 23 E havia XX taulas envés  
Ex 36,25 los angles. 25 [*] aquella part del  tabernacle qui guardava ves aguiló, féu XX 
Ex 36,27 ponent, ço és, ves aquella part del  tabernacle qui guarda a la mar, féu VI  
Ex 36,28  taula e per cascun angle del  tabernacle, e darrera 29 éran ajustades  
Ex 36,31  las taulas de la un costat del  tabernacle, 32 e V a’dobar de la un a l’ 
Ex 36,32  de la un a l’altre costat del  tabernacle, e foren aquests altres V  
Ex 36,37  37 E féu tenda a l’entrant del  tabernacle, de jacint e de porpre e de  
Ex 38,8 fembras qui vetlaven a la porta del  tabernacle. 9 E féu palau envés migdie en  
Ex 38,14  de III colzos a l’entrant del  tabernacle, 15 e [*] havia-hy XV [*]  
Ex 38,20  d’argent, 20 e los forrellats del  tabernacle [*] del palau foren d’aram  
Ex 38,21  21 Aquests són los instruments del  tabernacle del testimoni, qui fóran  
Ex 38,30  hom féu los vazos a l’intrant del  tabernacle del testimoni, e altar de aram  
Ex 38,31  a la intrada, e los forrellats del  tabernacle e del palau engir. 39,Tit  
Ex 39,31  31 E fon acabada la obra del  tabernacle e del terrat del testimoni. E  
Ex 39,32  manat a Moysès, 32 e oferiren lo  tabernacle e lo cobriment e tota la obra,  
Ex 39,38  odor, 38 e tenda a l’entrant del  tabernacle, 39 e altar de aram, [*] e tots 
Ex 39,40  que hom manà fer a ministeri del  tabernacle [*], 41 e las vestiduras d’ell 
Ex 40,2  primer die del mes, endressaràs lo  tabernacle del testimoni. 3 E posaràs en  
Ex 40,5 E posaràs la tenda a l’intrant del  tabernacle. 6 E devant aquella, l’altar  
Ex 40,7  7 Lo labis, entre l’altar e el  tabernacle, e umplir-l’has d’aygüe. 8  
Ex 40,9  oli de unció e untar-n’has lo  tabernacle ab los vaxells per ço que sia  
Ex 40,12 Aron e a sos fills a las portas del  tabernacle del testimoni, e levar-s’han 
Ex 40,15  die del mes, fou endressat lo  tabernacle. 16 E endressà’l Moysès, e  
Ex 40,17  17 e cobrí lo terrat sobre lo  tabernacle e posà-hy dessús cobriment,  
Ex 40,19 19 E quant hach mesa l’archa en lo  tabernacle, penjà devant ella lo vel per  
Ex 40,20  de Déu. 20 E posà la taula en lo  tabernacle del testimoni ves aguiló, fora  
Ex 40,22 a Moysès. 22 E posà lo canalobre al  tabernacle del testimoni a la una part de  
Ex 40,26  E posà la tenda de l’intrant del  tabernacle 27 a l’altar de l’holocaust  
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Ex 40,28  Moysès. 28 E lo labis [*] entre lo  tabernacle del testimoni e l’altar, omplí 
Ex 40,30  e los peus 30 quant intraren en lo  tabernacle del testimoni o en lo cobriment 
Ex 40,31  E †ragué† Moysès lo palau engir lo  tabernacle e l’altar, e manà la tenda a  
Ex 40,31 quant tota la obra fou acabada e lo  tabernacle del testimoni fou a punt, axí  
Ex 40,32 manat a Moysès, 32 cobrí una nuu lo  tabernacle del testimoni, e la glòria de  
Ex 40,32  de nostro Senyor Déu complí lo  tabernacle. 33 E no podia intrar Moysès  
Ex 40,34  34 Car lavors la nuu es pertia del  tabernacle, e anaven los fills de Yrrael  
Lv 1,1  apellà Moysès e parlà-li del  tabernacle del testimoni e dix-li: 2  
Lv 1,3  mascle no anorreat a la porta del  tabernacle del testimoni, a pagar nostro  
Lv 1,5 l’altar qui és devant la porta del  tabernacle. 6 E [*] tota la pell del  
Lv 3,2  degollarà aquell en la intrada del  tabernacle, e los fills de Aron,  
Lv 3,8  degoll-lo devant la tenda del  tabernacle del testimoni, e los fills de  
Lv 3,13  e degoll-la a la intrada del  tabernacle del testimoni, e los fills de  
Lv 4,4  4 E aportarà aquell a la porta del  tabernacle del testimoni devant nostro  
Lv 4,5  vadell e portarà de aquella en lo  tabernacle del testimoni, 6 e banyerà son  
Lv 4,7 fer gràcies al Senyor, qui és en lo  tabernacle del testament, e la sanch qui  
Lv 4,7 de l’holocaust en lo intrament del  tabernacle. 8 E lo sèu del vadell oferrà  
Lv 4,14  E aporten aquell a la porta del  tabernacle, 15 e posen los vells d’Irrael 
Lv 4,16  sanch de aquell e port-la en lo  tabernacle del testimoni, 17 e bany-hi  
Lv 4,18  qui és devant nostro Senyor en lo  tabernacle del testimoni, e lo romanent de 
Lv 4,18  holocausts, que és a la porta del  tabernacle del testimoni. 19 E prenga tot  
Lv 6,16  -la en lo loch del santuari del  tabernacle; 17 e per ço no hy haurà lavat, 
Lv 6,26  en lo loch sant a la entrada del  tabernacle. 27 »E qualquequal tocharà las  
Lv 6,30  lo sacerdot per tenyr la tenda del  tabernacle del testimoni no sia menjat,  
Lv 7,30  altre lo pits devant la porta del  tabernacle, e com abdues las coses que  
Lv 8,10  untament d’oli ab lo qual untà lo  tabernacle e tot ço que és en ell, 11 e  
Lv 8,31  a ells: –Coets las carns fora lo  tabernacle devant aquell e menjau-las  
Lv 8,33  al foch. 33 Emperò de la porta del  tabernacle no axireu per VII dies, entrò  
Lv 8,35  35 De die e de nit estareu en lo  tabernacle observant las guardes del  
Lv 9,5  que manà Moysès a la porta del  tabernacle, en lo qual loch, com stigués  
Lv 9,23  23 e intraren Moysès e Aron en lo  tabernacle del testimoni, e despuxs axiren 
Lv 10,7  7 mas vosaltres no axireu fora lo  tabernacle; en altre manera parireu, e lo  
Lv 10,9  tu ni tos fills com intreràs en lo  tabernacle del testimoni [*], car manament 
Lv 12,6  tortra per peccat, a la porta del  tabernacle del testimoni e donar-ho-ha 
Lv 14,11  coses devant Déu, a la porta del  tabernacle del testimoni, 12 e pendrà l’  
Lv 14,23  die lo sacerdot en la porta del  tabernacle [*] devant Déu. 24 E pendrà lo  
Lv 15,14  Déu ell vindrà a la porta del  tabernacle del testimoni, e donerà aquells 
Lv 15,29  o II colomins a la porta del  tabernacle del testimoni, 30 dels quals la 
Lv 15,31 lurs letgesas com ensutzeran lo meu  tabernacle que és entre ells. 32 Aquesta  
Lv 16,7  cabrits devant Déu a la porta del  tabernacle del testimoni, 8 e poserà sorts 
Lv 16,16  e segons tot açò ferà en lo  tabernacle del testimoni que és posat  
Lv 16,17  aquells. 17 Negun hom no sia en lo  tabernacle com lo bisbe intrerà en lo  
Lv 16,20  que haurà mundat lo santuari e lo  tabernacle e l’altar, ladonchs ofira lo  
Lv 16,23  desert. 23 »E retornerà Aron en lo  tabernacle de testimoni, e poserà las  
Lv 16,33  33 e perdonerà al santuari e al  tabernacle del testimoni e’ncara a l’  
Lv 17,4  4 e no l’oferrà a la porta del  tabernacle per oferta a Déu, digne és de  
Lv 17,5  Senyor Déu devant la porta del  tabernacle del testimoni; e degollen  
Lv 17,6  l’altar de Déu a la porta del  tabernacle del testimoni, e perfumen del  
Lv 17,9  9 e no hu aporterà a la porta del  tabernacle del testimoni per ço que ofira  
Lv 19,21  oferrà al Senyor a la porta del  tabernacle del testimoni I moltó, 22 e lo  
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Lv 24,3  la claustre de la covinensa, en lo  tabernacle del testimoni, e Aron pos  
Lv 26,11  las novellas. 11 E posaré lo meu  tabernacle enmig de vosaltres, e no  
Lv 23,43  vendran que jo fiu habitar en  tabernacles los fills d’Irrael com treguí 
Lv 23,34  mes cetè seran las fèries dels  Tabernacles per VII dies a nostro Senyor.  
Lv 14,10  nèdeus e una ovella de I any sens  tacha e III deenes de cèmola en sacrifici, 
Ex 30,38  Senyor; 38 car aquell qui’n ferà  tal, per ço que us de aquella odor, perirà 
Lv 19,29 »No metràs ta filla al bordell, per  tal que la terra no sia sutze e no sia  
Ex 34,4 4 E tallà Moysès II taulas de pedra  talas com las primeras, e levà’s de nit e 
Ex 34,1  34,Tit Capítol XXXX 1 »Despuys [*]  talla II taulas de pedre a semblansa de  
Ex 34,4 ovellas ni bous no hy pasturen. 4 E  tallà Moysès II taulas de pedra talas com  
Lv 22,23  de grat bou o ovella que haja  talladas las orellas e la coha, mas a  
Lv 26,25  sobre vosaltres spasa brundent  tallant lo meu fermament. E com fugireu en 
Lv 1,17  las suas axellas, e no las  tallarà ab ferro ne pertirà, e sacrificar  
Lv 20,3 e jo posaré la mia faç contre ell e  tallaré aquell del mig de son poble, per  
Lv 19,28 vostra barba, 28 e sobre lo mort no  tallareu la vostra carn ni no fareu a  
Lv 7,21  matexa manera las carns, serà  tallat del ceu poble. 22 E parlà nostro  
Lv 17,9  ofira a Déu, l’home aquell serà  tallat de son poble. 10 »Home o  
Lv 17,14 qualquequal menjarà de aquella serà  tallat de son poble. 15 »E la ànima que  
Lv 23,30  ferà obre en aquell die, serà  tallat de son poble. 31 Donchs, no fassau  
Lv 21,5 la barba ni en lurs carns no fassen  tallements, 6 car sants seran a lur Déu e  
Lv 11,29  en terra, axí com mostela e rata e  talpa e furó, cascú d’aquests segons son  
Lv 14,38  38 axirà lo prevere de la casa e  tancharà la porta per VII dies; 39 e en lo 
Lv 13,26  per què lo prevere tingue aquell  tanchat per VII dies 27 [*] e sia guardat, 
Ex 4,10 dix Moysès: –Prec-te, Senyor, per  tant que jo no só bell parler de hir ne de 
Ex 16,21  21 E cullían-na al matí cascú  tant com los podia bastar a menjar, e  
Lv 25,21  en l’any sizè, e dar-vos-he  tant de blat que bast a III anys. 22 E  
Lv 26,31 haurà vós en oy la mia ànima, 31 en  tant que las vostres ciutats tornaré en  
Ex 5,16  ’ls dóna hom palla e no podem fer  tantas teulas com primer. Vet que  
Ex 5,18  que no us darà hom palla, e fereu  tantas teulas com solíau. 19 E com los  
Ex 16,13  13 E fou fet vespre, e vinguéran  tantas de guatles que cobriren totas las  
Ex 28,32 las vestiduras, perquè no’s rompen  tantost. 33 E feràs dejús al peu de  
Ex 34,2  2 Sies aparellat demà que munts  tantost al munt de Sinaý. E staràs ab mi  
Ex 12,4 pendran son veý qui li stà prop, ab  tants que hy púgan bastar a menjar l’  
Ex 27,1 haurà V colsos de longuesa e altres  tants de amplesa, e serà codrat, e III  
Ex 27,15  [*]. 15 [*] e III colones e altres  tants fondaments. 16 E a l’intrant del  
Ex 38,5 [*], 5 fuzos IIII anells per altres  tants caps del ret a metra dins rodellas a 
Lv 25,51  n’ha a servir enchara, servescha  tants anys tro que complescha ço que  
Ex 4,16  ta bocha, e tu seràs ço que a Déu  tany. 17 E prin aquesta verga en ta mà en  
Ex 9,4  que res no muyra d’essò que  tany als fills d’Irrael.” 5 E digas que  
Ex 12,16  en ells res de obra fora ço que  tany a menjar. 17 [*] e aquell die trauré  
Ex 18,19  tu: sias al poble en açò qui a Déu  tany, e li comptes ço que Déu li diu, 20 e 
Ex 30,28  e d’holocaust e tota roba qui’s  tany a ells. 29 E santificar-ho-has  
Ex 38,30  los vaxells que ab ús d’ells sa  tànyan, 31 e los vazos del palau axí  
Lv 13,57 e [*] veurà hom que en las primeras  taques aparrà la lebrozia, sia cremada, 58 
Ex 9,32  e lo forment no han mal, car  tardans éran. 33 E isqué Moysès [*] de la  
Ex 22,29  ni no maleyràs ton poble. 29 »No  tarderàs tas ofertas, los delmes de tas  
Ex 8,21 e a tos servents e a ton poble e’n  tas cases tots linatges de mosques, e las  
Ex 13,12  Senyor i ço que serà primer en  tas bísties. Tot açò que hauràs mascle,  
Ex 20,10  tua bístie ni strany qui sia dins  tas portas, 11 car en VI dies féu nostro  
Ex 22,29 maleyràs ton poble. 29 »No tarderàs  tas ofertas, los delmes de tas promíssias. 
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Ex 22,29 tarderàs tas ofertas, los delmes de  tas promíssias. Lo primer nat de tos fills 
Ex 23,25  Senyor Déu, que jo benehescha a  tas personas e a tas aygües, e levaré  
Ex 23,25  jo benehescha a tas personas e a  tas aygües, e levaré malaltia de tu 26 e  
Lv 25,7  estrany que palegrineja ab tu, 7 e  tas bísties e totas tas ovellas que’t  
Lv 25,7  ab tu, 7 e tas bísties e totas  tas ovellas que’t nexeran menjaran ab tu. 
Ex 37,16  diversos usos de la taula, anaps e  tasses d’or pur fort bell en què hom ofer 
Ex 16,31  blancha de soliandre, e lo seu  tast semblant a [*] mel. 32 E dix Moysès:  
Ex 25,23 tu als fills d’Irrael. 23 »E feràs  taula del fust de setim, qui haurà II  
Ex 25,26  has en los IIII cantons de aquella  taula en cascun peu; 27 sa corona haurà  
Ex 25,27 ells per ço que hom puga aportar la  taula. 28 E aquells forrellats feràs del  
Ex 25,28  -los-has d’or per portar la  taula. 29 E aparellaràs [*] encensers e  
Ex 25,30  de or pur. 30 E posaràs sobre la  taula pans [*] devant mi tostemps. 31 »E  
Ex 26,17  e mija. 17 E al costat de la  taula II encastadures sían fetas ab què s’ 
Ex 26,17  sían fetas ab què s’ajust la una  taula ab l’altre; en aquesta guisa totas  
Ex 26,19  fundaments sían sotmesos a cascuna  taula per dos angles. 20 E al segon costat 
Ex 26,21  seran posats sots cascuna  taula. 22 E al loch del tabernacle a sol  
Ex 26,35  testimoni en santo santorum, 35 e  taula sobre lo vel e quantre la taula lo  
Ex 26,35  e taula sobre lo vel e quantre la  taula lo canalobre [*], car la taula starà 
Ex 26,35  la taula lo canalobre [*], car la  taula starà de la part d’aguiló. 36 »E  
Ex 30,27  e l’archa del testament, 27 e la  taula ab sos vaxells, e lo canelobre e sos 
Ex 31,8  los vaxells del tabernacle, 8 e la  taula e sos vaxells, e lo canalobre fort  
Ex 35,13  e vel qui devant li penig, 13 e  taula ab forrellats [*], i pans [*], 14 e  
Ex 36,21  [*] de fust de setim; 21 e la una  taula havia X colzos de lonch, e de ample  
Ex 36,22  e havia II encastadures en cascuna  taula per ço que la una se ajustàs ab l’  
Ex 36,24  e II vazos havia sots cascuna  taula, de la una e de l’altre part dels  
Ex 36,26  d’argent, II vazos per cascuna  taula. 27 Ves ponent, ço és, ves aquella  
Ex 36,28 VI taulas 28 e II vazos per cascuna  taula e per cascun angle del tabernacle, e 
Ex 36,30 ço és a saber, II vazos per cascuna  taula. 31 E féu forrellats de fust de  
Ex 37,10  la un a l’altre. 10 E féu  taula de fust de satim, de II colzos en  
Ex 37,13 en IIII angles per cascun peu de la  taula 14 quantre la corona, e mès en  
Ex 37,14 en aquella forrellats per ço que la  taula se pogués portar, 15 e féu en  
Ex 37,16 16 e vaxells de diversos usos de la  taula, anaps e tasses d’or pur fort bell  
Ex 39,35 34 e vel e archa [*] e oracle, 35 e  taula ab vaxells e ab pans [*], 36 e ab  
Ex 40,4  devant ella lo vel. 4 E posaràs la  taula [*] sobre ella [*]. Lo canalobre  
Ex 40,20  lo manament de Déu. 20 E posà la  taula en lo tabernacle del testimoni ves  
Ex 40,22  del testimoni a la una part de la  taula, ves migdie, 23 e alongà ses luernas 
Lv 24,6  6 dels quals metràs VI sobre la  taula que és molt pura, devant Déu la  
Ex 24,12  a mi al munt e sta allà, e daré’t  taulas de pedre e la ley e los manaments  
Ex 26,15  de pells de jasint. 15 »E feràs  taulas qui stiguen devant l’altar del  
Ex 26,17  altre; en aquesta guisa totas las  taulas seran aparellades. 18 E hauran XX  
Ex 26,22  tabernacle a sol ponent, feràs VI  taulas; 23 puxas altres VI qui seran als  
Ex 26,24 totas; e seran ajustades [*] las II  taulas que deu hom posar als angles. 25  
Ex 26,26  de setim V, per ço que tenguen las  taulas a le un costat del tabernacle, 27 e 
Ex 26,28  de aquell matex nombre per mig las  taulas de la part de ssus tro a l’altre.  
Ex 26,29  ssus tro a l’altre. 29 E aquellas  taulas deuraràs, e metràs-hi anells d’  
Ex 26,29  ço que tinguen los forrallats las  taulas, e cobriràs de launes d’or. 30 E  
Ex 31,18  paraulas al munt de Sinaý, II  taulas de testimoni que éran de pedra,  
Ex 32,15 devallà Moysès del munt, e portà II  taulas de testimoni scritas de la una part 
Ex 32,16  de Déu era entretellada en las  taulas. 17 E oyí Josuè lo brogit del poble 
Ex 32,19  e enfelloní’s fort, e gità las  taulas de la mà e trencà-las al peu del  
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Ex 34,1  XXXX 1 »Despuys [*] talla II  taulas de pedre a semblansa de las  
Ex 34,4 no hy pasturen. 4 E tallà Moysès II  taulas de pedra talas com las primeras, e  
Ex 34,4  li havia manat, e portà las II  taulas. 5 E quant nostro Senyor fou  
Ex 34,28  ni aygüe no begué, e scriví en las  taulas X paraulas de covinensa. 29 E quant 
Ex 34,29 devellà del munt de Sinaý, tenia II  taulas de testimoni e no sabia que la sua  
Ex 35,11  son terrat e cobriment, e anells e  taulas e forrellats [*], 12 e archa e [*]  
Ex 36,20  cobriment de jacint. 20 E féu las  taulas [*] de fust de setim; 21 e la una  
Ex 36,22  l’altre; axí ho féu en totas las  taulas del tabernacle. 23 E havia XX  
Ex 36,23  del tabernacle. 23 E havia XX  taulas envés migdie, 24 ab XXXX vazos d’  
Ex 36,25  qui guardava ves aguiló, féu XX  taulas 26 ab XXXX vazos d’argent, II  
Ex 36,27  qui guarda a la mar, féu VI  taulas 28 e II vazos per cascuna taula e  
Ex 36,30  part per los angles, 30 que VIII  taulas fossen ensemps e haguéssan XVI  
Ex 36,31  de fust de setim, V a tenir las  taulas de la un costat del tabernacle, 32  
Ex 36,33  forrellat qui vingués per mig las  taulas, de la un angle a l’altre, 34 e  
Ex 39,32  e tota la obra, e los anells e las  taulas [*] e los vazos, 33 e la cuberta de 
Ex 40,16 16 E endressà’l Moysès, e posà las  taulas e los vazos [*], e stablí sas  
Ex 26,20  qui s’enclina ves aguiló haurà XX  taules 21 qui hauran XXXX fundements d’  
Ex 4,10  en sanch. 10 E dix Moysès: –Prec- te, Senyor, per tant que jo no só bell  
Ex 4,13  parlaràs. 13 E dix Moysès: –Prec- te, Senyor, que’m dons companya. 14 E fou 
Ex 10,28  28 E dix-li Farahó: –Pertex- te de mi. Guarde’t que vuymés no veges la 
Ex 13,9  en ta bocha, car en mà fort  te tragué de Egipte; 10 e guarda aquest  
Ex 13,11  en dies. 11 »E com nostro Senyor  te haurà mès en la terra del cananeu, axí  
Ex 14,12  a tu en Egipte, e dèyam: “Pertex- te de nós e serviam los egipcians”? Car  
Ex 17,5  lo flum porta en ta mà, e vé- te’n, 6 car jo’t mostraré allí devant tu 
Ex 18,14  E per què seus sol e tot lo poble  te spera del matí entrò al vespre? 15 E  
Ex 21,2 »Si compres servent hebreu, VI anys  te servirà; al VII any axirà de grat. 3 Ab 
Ex 23,5  mal caygut en terra carregat, no  te n’iràs, mas levar-l’has ab ell. 6  
Ex 30,6  lo feristol qui és cubert a on  te parlaré. 7 »E Aron santifichar-hi-  
Ex 32,12  fortalesa e en fort mà? 12 Prech- te, Senyor, no sia, per ço que no diguen  
Ex 32,31  a nostro Senyor e dix: –Prech- te, Senyor, per aquest poble que ha peccat 
Ex 34,9  gràcia devant tu, Senyor, prech- te que vages ab nós, car lo poble és de  
Ex 34,18  per VII dies menge [*], axí com  te maní al temps del mes de las novellas  
Lv 18,7  e de ta mare no descobriràs, car  te mare és [*]. 8 »Ne descobriràs la  
Lv 19,32  vostro. 32 »Devant lo cap chanut  te levaràs, e honra la persona de vells e  
Ex 23,11  per ço que mengen los pobres  tel teu poble, e tot ço que romandrà  
Lv 3,3  a nostro Senyor, lo grex de la  tela e tot lo grex qui dins ell és 4 e  
Lv 4,9  és dedins: 9 dels II lombles e la  tela [*] prop de la ylada, e del fetge, e  
Lv 7,4 ronyons, e lo sèu demunt ells, e la  tela e aquell del fetge [*], 5 e fassa lo  
Lv 19,32  e honra la persona de vells e  tem lo Senyor ton Déu. Jo sóm Senyor. 33  
Lv 25,43 no aflegiràs aquells per poder, mas  tem lo Senyor ton Déu. 44 »Servents e  
Lv 25,36 d’ell tu, ni més que no li donist.  Tem lo Senyor Déu teu per ço que puga  
Lv 19,3 Déu vostro. 3 »E cascú de vosaltres  tema son pare e sa mare. »E guardau lo meu 
Lv 25,17  a l’altre, mas cascú de vosaltres  tema son Déu, car jo sóm lo Senyor Déu  
Ex 21,29  mort ab pedres e lo senyor del bou  tembé; 30 e si hom lo volia dar per preu,  
Ex 9,20  tots morran.” 20 E aquell qui  tembrà Déu o la paraula de Déu féu fugir  
Lv 19,14  sech cose on se puga fer mal, mas  tembràs lo Senyor ton Déu, car jo sóm  
Ex 14,13  13 E dix Moysès [*]: –No us vullau  tembre, i stau e vejau las grans coses de  
Ex 20,20  dix Moysès al poble: –No us vullau  tembre; Déu vench per ço que us provàs e  
Ex 14,31  que havia Déu feta quantre ells, e  temé lo poble a Déu e cregué nostro Senyor 
Ex 19,16  e lo crit del corn era gran, e  temé’s lo poble qui era en las  
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Ex 18,21  de tot lo poble hòmens poderosos i  tements Déu, en què sia veritat e aÿren  
Ex 1,17  stojau-la. 17 E las madrines  teméran a Déu e no féran lo manament del  
Ex 1,21  confortat, 21 car las madrinas  teméran Déu [*]. 22 E manà Farahó a tot lo 
Ex 34,30  Yrrael la cara de Moysès cornuda,  teméran de acostar-s’hi prop. 31 E  
Ex 14,10  víran los de Egipte aprés si,  temeren-se fort e cridaren a nostro  
Ex 9,30 car jo sé que tu ni tos servents no  temeu Déu. 31 Encara lo li e l’ordi  
Lv 19,30  30 »Guardau lo meu dissapte e  temeu lo meu santuari. Jo sóm lo Senyor  
Ex 15,13  13 Tu fores cap nostre e ells  temían al poble que remist, e portist-lo 
Ex 20,20 vench per ço que us provàs e que la  temor sua fos en vosaltres e no peccàsseu. 
Ex 34,10  de qui tu est la obra del Senyor  temorosa que jo faré. 11 »E guarda tot ço  
Ex 1,16  levareu los hebreus e vendrà lo  temps de parir, si és mascle ocieu-lo, e 
Ex 2,23  ’m de Farahó.» 23 E aprés molt  temps, morí lo rey de Egipte. E los fills  
Ex 13,10  10 e guarda aquest stament en  temps stablit, de dies en dies. 11 »E com  
Ex 14,13 ara veheu jamés no’ls veureu negun  temps, 14 car nostro Senyor sa combatrà  
Ex 14,20  los uns als altres per tot lo  temps de la nit. 21 E quant hach stès  
Ex 21,19  fetas e la obra que en aquell  temps hauria feta. 20 »E qui ferirà son  
Ex 23,15  pa alís; [*] axí com vos maní al  temps del mes [*] quant axís de Egipte. E  
Ex 28,30  pits devant nostro Senyor per tots  temps. 31 »E feràs gonella de sobremuscle  
Ex 34,18  dies menge [*], axí com te maní al  temps del mes de las novellas messas [*].  
Ex 34,22  totas coses sa amàgan e torna lo  temps. 23 »[*] de l’any aperrà tot mascle 
Lv 6,13  és lo foch perdurable que null  temps no deu defallir en l’altar. 14  
Lv 8,33  entrò al die que sia complit lo  temps de la vostra consegració, car en VII 
Lv 15,19  al vespre. 19 »E fembra que de son  temps haurà flux de sanch al cap del mes,  
Lv 15,24  24 E si hom jaurà ab ella en  temps de la sanch mestrual, serà no nèdeu  
Lv 15,25  soferrà flux de sanch, no en lo  temps de las mèstruas, mas aprés lo temps, 
Lv 15,25 temps de las mèstruas, 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 mèstruas; 26 e lo loch on  
Lv 15,33  33 e de aquellas qui han de lur  temps e que soferen flux de sanch, e dels  
Lv 16,2  a Aron ton frare que no intre null  temps en lo santuari qui és dedins de la  
Lv 16,31  vostres ànimas a fur de tots  temps. 32 »E perdonerà lo sacerdot que  
Lv 20,18  »Qui jaurà ab fembra qui ha de son  temps e descobrirà la sua letgeza e ella  
Lv 23,4 santas las quals deveu colre en lur  temps: 5 »En lo mes primer, lo XIIIIèn die 
Lv 23,28  28 Neguna obre no fareu en lo  temps de aquest die, car die és de  
Lv 25,9  die del mes, car aquell jorn és  temps de perdonances; per què en aquell  
Lv 25,16  lo preu, e d’aytant com menys de  temps comptaràs, d’aytant menys  
Lv 25,16  d’aytant menys compenseràs, e lo  temps dels fruyts venan a tu. 17 Negun de  
Lv 25,23 23 »Emperò la terra no vendreu null  temps, car mia és, car vosaltres sou  
Lv 25,27 la, 27 compteran lo fruyt de aquell  temps com se vané, e ço que romandrà sia  
Lv 25,32  que sían en las ciutats, tots  temps las poden rembre. 33 E si no las han 
Lv 25,50  50 sían comptats los anys del  temps de la sua venda entrò a l’any  
Lv 26,3  aquells, jo us daré pluja en son  temps, 4 e la terra derà son germinament,  
Ex 17,7  7 e apellà lo nom de aquell loch  «Temptació» per la baralla dels fills d’  
Ex 17,7  dels fills d’Irrael, per ço car  temptaren nostro Senyor e diguéran: «¿És  
Ex 17,2 –Per què us barallau ab mi? Per què  temptau a nostro Senyor? 3 E hagué alí lo  
Ex 32,21  amanasses sobre ells aquest peccat  ten gran? 22 E ell respòs: –No s’  
Ex 15,15  los duchs de Edom, e tremolament  tench los forts de Moab; enfortiren-sa  
Ex 16,29  dobles menjars; cascú stiga en sa  tenda e negú no isca de son loch al VIIèn  
Ex 18,7  de pau. E quant fou intrat en la  tenda, 8 comptà Moysès a son sogre tot ço  
Ex 26,36  de la part d’aguiló. 36 »E feràs  tenda a l’intrant del tabernacle, de  
Ex 33,7  de Horep. 7 E Moysès stès la sua  tenda luny, fora las albergades, e apellà  
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Ex 33,7 las albergades, e apellà lo seu nom  «tenda de covinensa». E tot lo poble qui  
Ex 33,7  qui havia neguna querela axia a la  tenda [*]. 8 [*] e levave’s tot lo poble  
Ex 33,8  dos de Moysès tro que intràs a la  tenda de la covinensa. 9 [*] e devallava  
Ex 33,9  de nuu, e stava a la porta de la  tenda, a parlava Déu ab Moysès. 10 E vèyan 
Ex 33,10  la columpna stava a la porta de la  tenda, e aoraven per las portas de lurs  
Ex 33,11  de Nuu, infant, no’s partia de la  tenda. 12 E dix Moysès a nostro Senyor:  
Ex 35,11 que Déu ha manat, 11 ço és a saber,  tenda e son terrat e cobriment, e anells e 
Ex 35,15  ben olents [*] a la porta de la  tenda, 16 altar de holocaust e grazala de  
Ex 35,17  cortinas del palau, colones [*], e  tenda a la porta del vestiari, 18 [*] 19 e 
Ex 35,21 a nostro Senyor a fer la obra de la  tenda del testimoni [*]. 22 E los hòmens  
Ex 36,37  vazos d’elles d’argent. 37 E féu  tenda a l’entrant del tabernacle, de  
Ex 38,18  18 e a l’entrant d’ell féu  tenda [*] de jacint e de porpre e de  
Ex 39,38  e timiama de bona odor, 38 e  tenda a l’entrant del tabernacle, 39 e  
Ex 39,40  e las colonas ab lus vazos, 40 e  tenda a l’intrant del palau ab sas cordas 
Ex 40,5  archa del testimoni. E posaràs la  tenda a l’intrant del tabernacle. 6 E  
Ex 40,8  8 E environerà lo palau de la  tenda e sa intrada. 9 »E pendràs oli de  
Ex 40,26  havia manat a Moysès. 26 E posà la  tenda de l’intrant del tabernacle 27 a l’ 
Ex 40,31 lo tabernacle e l’altar, e manà la  tenda a l’intrant. E quant tota la obra  
Lv 3,8  e puxs degoll-lo devant la  tenda del tabernacle del testimoni, e los  
Lv 6,30  la sanch lo sacerdot per tenyr la  tenda del tabernacle del testimoni no sia  
Lv 14,8  en la albergada, [*] defora la sua  tenda VII dies; 9 e en lo die setè rague  
Ex 16,13  de guatles que cobriren totas las  tendas, e al matí hach una rosada blancha  
Ex 16,13  una rosada blancha entorn de las  tendas. 14 E quant hach cubert la cara de  
Ex 19,2  loch, e aquí fichà Yrrael sas  tendas de la regió del munt. 3 E Moysès  
Ex 26,37  e devant ellas aduran hom las  tendas, e hauran los caps d’or e los  
Ex 27,11 Axí matex al costat de aguiló haurà  tendas en longuesa de C colzos, e XX  
Ex 27,12  qui guarda ves ponent seran las  tendas per L colzos, e X colones e  
Ex 33,10  e aoraven per las portas de lurs  tendas. 11 E parlava nostro Senyor cara  
Ex 38,9 féu palau envés migdie en què havia  tendas de bis retort de C colzos, 10 e [*] 
Ex 38,11  d’argent. 11 E ves aguiló havia  tendas de colonas e vazos e caps de  
Ex 38,12  de matall. 12 E ves ponent havia  tendas de L colzos, e X colonas de aram ab 
Ex 38,13 d’argent; 13 e ves orient aparellà  tendas de L colzos, 14 de las quals havia, 
Ex 38,15  15 e [*] havia-hy XV [*]  tendas e III colonas e atrestants vazos,  
Ex 38,16  e atrestants vazos, 16 e totas las  tendas [*] éran de bis retort, 17 e los  
Ex 38,18  la masura que havían totas las  tendas del palau. 19 E las colonas foren  
Ex 39,39  vaxells, e labis ab son vas, e las  tendas del palau, e las colonas ab lus  
Ex 1,11  càrrechs, e edificharen ciutats de  tendes a Farahó: Pichon e Ramassès. 12 E  
Ex 27,9 tabernacle ves migjorn, e seran las  tendes de bis retort. En un costat tindrà  
Ex 27,14  haurà L colzos, 14 en què haurà  tendes de XXXX colzos [*]. 15 [*] e III  
Ex 27,16  E a l’intrant del palau ferà hom  tendes de XX colzos, de jacint e de porpre 
Ex 25,17 no’ls na trauran. 16 [*] 17 »[*] e  tendrà de longuesa II colsos e mig, e d’  
Ex 26,24  tro a dessús, e un ajustament las  tendrà totas; e seran ajustades [*] las II 
Ex 27,18  e fondaments de aram. 18 Lo palau  tendrà de longuesa C colzos [*], e serà de 
Lv 13,33  en altre loch menys de la plaga e  tendrà’l per altres VII dies; 34 e si lo  
Lv 20,4  lo sostindrà e quax en pocha cose  tendrà lo meu emperi e lexeran l’hom  
Ex 25,15  sia portada en aquells, 15 qui  tendran tostemps als cercles e jamés no  
Ex 12,11  e ireu calsats en vostros peus, e  tendreu bastons en vostras mans; e menjar  
Ex 10,21  –Estén la tua mà al cel, e sían  tenebres sobre la terra de Egipte axí que  
Ex 10,22  la sua mà al cel, e fóran fetas  tenebres en tota la terra de Egipte, axí  
Lv 13,31  de la conna, e los cabells negres,  tenga aquell per VII dies, 32 e en lo die  
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Lv 13,54 e si no’n pot anar, lebrozia és, e  tenga aquell per altres VII dies. 55 E com 
Lv 11,32 qualque cose en què’s fa obra, sia  tenguda en aygüe, car serà ensutzade entrò 
Lv 13,49  serà ensutzada, per lebrozia serà  tenguda e sia mostrat al sacerdot. 50 Lo  
Lv 13,4 mudade, prenga lo sacerdot aquell e  tengue’l enclòs VII dies; 5 e concidererà 
Lv 13,5  no serà crescuda ne mudade,  tengue’l enclòs altres VII dies, 6 e en  
Ex 26,26  del fust de setim V, per ço que  tenguen las taulas a le un costat del  
Lv 15,3  lavors sia jutjat aquest vici, car  tengut ne és, e en cascun remembrament que 
Ex 8,17  -ho axí; stès Aron la verga que  tenia en la mà, e ferí la pols de la  
Ex 34,29  Moysès devellà del munt de Sinaý,  tenia II taulas de testimoni e no sabia  
Lv 16,12  ’l de las brases de l’altar, e  tenint-lo en la mà meta-hy timiana e  
Lv 7,30 ofira ensemps son sacrifici [*]. 30  Tenint en la mà lo sèu e en l’altre lo  
Ex 36,31  forrellats de fust de setim, V a  tenir las taulas de la un costat del  
Lv 2,7 oli. 7 »E si la prasentalla serà de  †tenor†, agualment de cèmola e d’oli. 8  
Ex 4,2 -li nostro Senyor: –Què és axò que  tens en la mà? E ell respòs: –Verga. 3 E  
Lv 8,15 sanch Moysès e banyà-hi son dit e  tený los corns de l’altar entorn. E com  
Ex 25,4  e cotó e scarlata per II vegades  tenyda, e bis e pells de cabres 5 e pells  
Ex 26,1  e cotó e scarlata dues voltas  tenyda, veriades e obre de agulla la  
Ex 12,22  e sacrifichau Pascha. 22 [*] e  tenyiu lo lindar e la una e l’altre post  
Lv 6,30 s’enporta la sanch lo sacerdot per  tenyr la tenda del tabernacle del  
Ex 26,36  e de porpre e de cotó II vegades  tenyt e de bis retort per obre d’egulla.  
Ex 27,16  e de porpre e de cotó II vegades  tenyt e de bis retort de obre d’agulla, e 
Ex 28,15  e de porpre e de cotó dues vegades  tenyt e de bis retort. 16 E serà de IIII  
Ex 8,16  e haurà moscallons en tota la  tera de Egipte.” 17 E féran-ho axí; stès 
Ex 2,10 dix: «D’aygüe l’he pres.» Capítol  terç 11 E en aquells dies, pus que fou  
Ex 19,11 vestidures, 11 e sían aparallats al  terç die, car al terç die avellarà nostro  
Ex 19,11 sían aparallats al terç die, car al  terç die avellarà nostro Senyor devant tot 
Ex 19,15  15 dix-los: –Siau aparellats al  terç die, que no us acosteu a vostres  
Ex 19,16  mullers. 16 E era ja vengut lo  terç die e lo jorn se scalfava; comensaren 
Lv Inc  de la Bíblia. Lv IncE comensa lo  terç libre, qui és apellat Levítich. 1,Tit 
Lv 3,Tit  a nostro Senyor Déu. 3,Tit Capítol  terç 1 »E si degolladura de pacifichament  
Lv 7,17  alguna cose ne serà trobada en lo  terç die [*]. 18 [*] de las carns del  
Lv 19,6 endemà, e lo que romandrà en lo die  terç sia cremat ab foch; 7 e si algú  
Lv Expl  lo munt de Sinaý. ExplAcí finex lo  terç libre de la qui és apellat Levítich, 
Ex 20,5  dels pares en los fills en la  terça e quarta generació de aquells qui m’ 
Ex 28,19  e safir e jaspis; 19 en la  terça haurà ligírius e àgates e amatist;  
Ex 34,7 dels pares als fills [*] entrò a la  terça [*] generació. 8 E cuytà’s Moysès,  
Ex 39,12  e sefir e jaspis; 12 en la  terça, ligírius e àgates e amatist; 13 e  
Ex 19,1 terra. 19,Tit Capítol XXIIII 1 E al  tercer mes quant fou axit Yrrael de la  
Ex 36,24  on la encastadura dels costats sa  termanava en los angles. 25 [*] aquella  
Ex 8,2  vols lexar, jo faré tots los teus  térmans ab granotas, 3 [*] qui pugeran e  
Ex 13,7  no aparrà en tu ne en tots tos  térmans. 8 E comptaràs a ton fill aquell  
Ex 19,12  lo munt de Sinaý. 12 E stabliràs  térmans al poble entorn e diràs: “Guardau  
Ex 19,21 que per ventura no vulla passar los  térmans per a veura lo Senyor, e que no  
Ex 19,24  e als pobles no passen los  térmans ni pugen a nostro Senyor, per ço  
Ex 23,31  tingues la terra. 31 »E posaré tos  térmans de la Mar Roja entrò a la mar dels 
Ex 34,24  ta cara e havia axemplats los teus  térmans negú no aguaytarà la tua terra, e  
Lv 26,6  e coltell no passarà los vostros  térmens. 7 E encalsareu vostros enamichs,  
Ex 1,7  fort massa e compliren la  terra. 8 E entretant levà’s rey novell  
Ex 1,10  e combatam nós e ischa de la  terra. 11 E mès sobre ells mestres de  
Ex 2,15  auciure, e fugí-sse’n e anà en  terra de Median, e asech-se prop un pou. 
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Ex 2,22  ’l Gersan e dix: «Strany fuy en  terra stranya.» E parí’n altre que apellà 
Ex 3,5  tos peus, car lo loch en què stàs  terra santa és. 6 E dix: –Jo sóm Déu de  
Ex 3,8  mans dels egipcians e’ls amèn en  terra bona e spayosa, en terra en què  
Ex 3,8  amèn en terra bona e spayosa, en  terra en què corre let e mel, la terra del 
Ex 3,8 en terra en què corre let e mel, la  terra del cananeu e hateu e amoreu e  
Ex 3,10  ço és, los fills de Yrrael, de la  terra de Egipte. 11 E dix Moysès a nostro  
Ex 3,17 la aflicció de Egipte e us aport en  terra de Canahan, de l’heteu e amoreu [*] 
Ex 3,17  amoreu [*] e aveu e gebuzeu, en la  terra en què corre let e mel.” 18 E oyran  
Ex 4,3  -li nostro Senyor: –Gita-la en  terra. E gità-la en terra e tornà serp,  
Ex 4,3 –Gita-la en terra. E gità-la en  terra e tornà serp, axí que fugia Moysès.  
Ex 4,9  aygüe del flum e scampa-la sobre  terra, e tot ço que poràs del flum gitar  
Ex 5,5  –Veus que molt és lo poble de la  terra. Veus que la companya és crescuda, e 
Ex 5,12  E fou scampat lo poble per tota la  terra de Egipte a cullir pallas. 13 E los  
Ex 6,1  e en mà fort los gitaré de lur  terra. 2 E parlà nostro Senyor a Moysès e  
Ex 6,4  ab ells covinensa que’ls donàs la  terra de Canahan, terra de lur  
Ex 6,4  que’ls donàs la terra de Canahan,  terra de lur palegrinació en què foren  
Ex 6,8  dels egipcians, 8 e metré-us en  terra sobre la qual laví la mia mà per ço  
Ex 6,11  lex anar los fills de Yrrael de sa  terra. 12 E respòs Moysès devant nostro  
Ex 6,26  tregués los fills de Yrrael de la  terra de Egipte per lurs companyes. 27  
Ex 7,2  lex anar los fills d’Irrael de sa  terra. 3 Mas jo li endureyré lo seu cor, e 
Ex 7,3  los senyals e mes maravellas en  terra de Egipte. 4 E no us oyran, e matré  
Ex 7,19  han sanch.” E sia sanch en tota la  terra de Egipte, axí en los vaxells de  
Ex 7,21  del flum, e fou sanch en tota la  terra de Egipte. 22 E féran tot axí los  
Ex 8,5  e amena granotas sobre tota la  terra de Egipte. 6 E Aron stès sa mà sobre 
Ex 8,6  las granotas e cobriren tota la  terra de Egipte. 7 E féran-ho axí los  
Ex 8,7  e amanaren granotas sobre tota la  terra de Egipte. 8 E apellà Farahó Moysès  
Ex 8,9 poble que las granotas isquen de ta  terra e de ta casa, e que’n romanguen  
Ex 8,14  en grans torrents, e podriren la  terra. 15 E viu Farahó que donat los era  
Ex 8,16  “Stin ta verga e fir la pols de la  terra, e haurà moscallons en tota la tera  
Ex 8,17  en la mà, e ferí la pols de la  terra, e foren fets los moscallons en los  
Ex 8,17  las bísties, e tota la pols de la  terra fou tornada en moscallons per tota  
Ex 8,17  tornada en moscallons per tota la  terra de Egipte. 18 E los encantadors  
Ex 8,22  E feré aquell die maravellas en la  terra de Jassen en què és lo meu poble,  
Ex 8,22  que jo sóm Senyor enmig de la  terra; 23 e posaré depertiment entre lo  
Ex 8,24  e en sos servents e’n tota la  terra de Egipte, e fou complida la terra  
Ex 8,24  terra de Egipte, e fou complida la  terra de tot linatge de moscas. 25 E  
Ex 8,25  al vostre Déu en aquesta  terra. 26 E dix Moysès: –No’s pot fer  
Ex 9,9  9 e sia la pols sobre tota la  terra de Egipte, e los hòmens i las  
Ex 9,9  sían vergades las gents en tota la  terra de Egipte. 10 E prenguéran cendra  
Ex 9,11  nafres que havían ells e tota la  terra de Egipte. 12 E endureý nostro  
Ex 9,14 hi ha negú semblant a mi en tota la  terra. 15 Ara stendré la mia mà e jo  
Ex 9,15  ab pastilència, e parireu de la  terra, 16 car per ço t’he posat, que  
Ex 9,16 e lo meu nom sia comptat en tota la  terra. 17 ¿Encara retens mon poble e no’l 
Ex 9,22 mà al cel per ço que vinga pedra en  terra de Egipte [*]. 23 E stès Moysès la  
Ex 9,23  donà trons e lamps e pedre en la  terra de Egipte, e féu ploura nostro  
Ex 9,23  ploura nostro Senyor pedre sobre  terra de Egipte, 24 e foch queya ensemps  
Ex 9,26  arbres, 26 e [*] tochà la pedra en  terra de Jassen a on éran los fills de  
Ex 9,29 e la pedra per ço que sàpies que la  terra de Déu és, 30 car jo sé que tu ni  
Ex 9,33  d’aquí avant no hy ploch sobre la  terra. 34 [*] e la pluja e los trons  
Ex 10,4  jo amanaré demà legostas en la tua  terra 5 que cobriran tota la terra, que  
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Ex 10,5 la tua terra 5 que cobriran tota la  terra, que res no aparega, mas que  
Ex 10,12  a Moysès: –Sten ta mà sobre la  terra de Egipte, e vindran lagostas, e  
Ex 10,12  tota herba que sia romasa en la  terra de Egipte. 13 E stès Moysès la verga 
Ex 10,13  13 E stès Moysès la verga sobre la  terra de Egipte, e nostro Senyor manà un  
Ex 10,13  e al matí lo vent cremant atelà la  terra de Egipte ab las lagostas que hy  
Ex 10,14  14 qui pujaren sobre tota la  terra de Egipte [*], que may aytals fóran  
Ex 10,15  ni seran, 15 e cobriren tota la  terra, e guastaren-ho tot; e fou  
Ex 10,15 e fou destroÿda tota la herba de la  terra e los fruyts dels arbres qui éran  
Ex 10,19  axí que no’n romàs neguna en la  terra de Egipte. 20 E endureý nostro  
Ex 10,21 mà al cel, e sían tenebres sobre la  terra de Egipte axí que’s palpen. 22 E  
Ex 10,22  e fóran fetas tenebres en tota la  terra de Egipte, axí que per III dies 23  
Ex 11,3  E fou Moysès gran home e fort en  terra de Egipte devant los servents de  
Ex 11,5  e morran tots los primers fills en  terra de Egipte, del primer fill de Farahó 
Ex 11,6  bestiar. 6 E serà gran crit en la  terra de Egipte que may no n’hi hach  
Ex 11,9 oyrà, si bé molts senyals se fan en  terra de Egipte. 10 E Moysès e Aron féran  
Ex 11,10 lexà anar los fills de Yrrael de sa  terra. 12,Tit Capítol XVI 1 E nostro  
Ex 12,1  Senyor dix a Moysès e Aron en  terra de Egipte: 2 –Aquest mes és a  
Ex 12,12  Senyor”. 12 »E passaré sobre la  terra de Egipte [*], e feriré tots los  
Ex 12,12  e feriré tots los primers fills en  terra de Egipte, de l’home entrò a la pus 
Ex 12,13  qui us destroescha quant feriré la  terra de Egipte. 14 E haureu aquest die en 
Ex 12,19  com dels privats naturals de la  terra. 20 Res de levat no menjareu, en  
Ex 12,25 tostemps. 25 E quant intrareu en la  terra que nostro Senyor vos donarà, axí  
Ex 12,29  mija nit tots los primers fills en  terra de Egipte ferí nostro Senyor, del  
Ex 12,30 nits, e tots sos servents e tota la  terra de Egipte, e fou fet gran crit en  
Ex 12,33  ’ls que isqués lo poble de la  terra yvàs, car deya: «Tots morim!» 34 E  
Ex 12,48  e serà axí com natural de la  terra; e si no és circuncís, no’n  
Ex 12,51  Senyor los fills de Yrrael de la  terra de Egipte ab la sua fort mà per lurs 
Ex 13,5  5 Quant Déu vos haurà donada la  terra del cananeu e de l’heteu e de l’  
Ex 13,5  jurà a vostros pares que us daria,  terra en què corre let e mel, salabrereu  
Ex 13,11  nostro Senyor te haurà mès en la  terra del cananeu, axí com jurà a tu e a  
Ex 13,15  nostro Senyor son fill primer en  terra de Egipte, del fill primer de l’hom 
Ex 13,17  lo poble, amanà’ls Moysès de la  terra dels filisteus qui és prop, car  
Ex 13,18  d’Irrael pujaren armats de la  terra de Egipte. 19 E aportà Moysès los  
Ex 15,12  12 Has stesa ta mà e la  terra ha’ls deguastats. 13 Tu fores cap  
Ex 16,3  per la mà de nostro Senyor en la  terra de Egipte, quant sèyam sobre las  
Ex 16,6  que nostro Senyor vos ha tremès de  terra de Egipte, 7 e al matí veureu la  
Ex 16,14  E quant hach cubert la cara de la  terra, aparech manut quax [*], en  
Ex 16,14  en semblansa de gelada sobre la  terra. 15 E quant ho haguéran vist los  
Ex 16,35  XXXX anys tro que vinguéran en la  terra bona per star, e de aquest menjar  
Ex 18,3  –e dix lo pare: «Jo fuy strany en  terra stranya»–, 4 e l’altre Elièser  
Ex 18,27  Getró, son sogre, [*] en la sua  terra. 19,Tit Capítol XXIIII 1 E al tercer 
Ex 19,1  mes quant fou axit Yrrael de la  terra de Egipte [*] venguéran al deser de  
Ex 19,5 sereu mon poble, car mia és tota la  terra, 6 e vosaltres sereu a mi regne  
Ex 20,2  2 –Jo sóm Déu teu qui’t traguí de  terra de Egipte, de la casa de servitut. 3 
Ex 20,4 qui és en lo cel dessús e qui és en  terra dejús, ni aquellas coses qui són en  
Ex 20,4 coses qui són en las aygües sots la  terra, 5 ne las adoreràs ni las colràs. Jo 
Ex 20,11  dies féu nostro Senyor lo cel e la  terra e la mar e ço qui és en ells, e posà 
Ex 20,12  per ço que vischas molt sobre la  terra que nostro Senyor ta derà. 13 »No  
Ex 20,24 altar de argent ni déu d’or; 24 de  terra lo fareu e oferreu sobre aquell  
Ex 22,21  car vosaltres fos stranys en  terra de Egipte. 22 »No noureu a vídua ni  
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Ex 23,5  d’aquell qui’t vol mal caygut en  terra carregat, no te n’iràs, mas levar- 
Ex 23,9 strans e vosaltres fos palagrins en  terra de Egipte. 10 »E VI anys sembraràs  
Ex 23,10  Egipte. 10 »E VI anys sembraràs ta  terra e ajustaràs tos blats, 11 e al VII  
Ex 23,26  e levaré malaltia de tu 26 e de ta  terra. No serà malaltia ni gemagament; jo  
Ex 23,29  de cara de I any per ço que la  terra no sia deserta e las bísties  
Ex 23,30  tro que sies crescut e tingues la  terra. 31 »E posaré tos térmans de la Mar  
Ex 23,31  vostras mans los habitadors de la  terra e los cessaré devant vosaltres. 32  
Ex 23,33  déus; 33 ni no habitaran en la tua  terra, que per ventura no’t fassen peccar 
Ex 29,46  Déu d’ells qui’ls treguí de  terra de Egipte per ço que jo stigués  
Ex 31,17  car en VI dies féu Déu lo cel e la  terra e lo setèn die cessà de la obre.” 18 
Ex 32,1  a Moysès, qui’ns ha trets de la  terra de Egipte. 2 E dix-los Aron:  
Ex 32,4  los teus déus, qui’t traguéran de  terra de Egipte! 5 E quant ho hach vist  
Ex 32,7  poble ha peccat, que traguist de  terra de Egipte, 8 e tost sa són pertits  
Ex 32,8  és lo teu déu qui’t tregué de  terra de Egipte!” 9 E dix nostro Senyor  
Ex 32,11  lo teu poble que traguist de  terra de Egipte en gran fortalesa e en  
Ex 32,13  las stelas del cel, e tota aquesta  terra de què he parlat daré a la vostra  
Ex 32,23  a Moysès, qui’ns trach de  terra de Egipte”; 24 e jo diguí’ls: “Qual 
Ex 33,1  tu e lo teu poble que treguist de  terra de Egipte, en la terra que juré a  
Ex 33,1  treguist de terra de Egipte, en la  terra que juré a Abraam e Isach e Jacob e  
Ex 33,3  devant tu, 3 e intreràs en la  terra a on corre let e mel, car jo no  
Ex 33,16  de tots los pobles de la  terra? 17 E dix nostro Senyor a Moysès:  
Ex 34,8  E cuytà’s Moysès, e encorbà’s en  terra e adorà, 9 e dix: –Si he trobada  
Ex 34,10  que may no foren vists sobre la  terra ne en negunes gents, per ço que veja 
Ex 34,12  ab los stranys stadans de aquella  terra jamés no faces amistat [*], 13 mas  
Ex 34,24  térmans negú no aguaytarà la tua  terra, e mentre que tu pugeràs devant lo  
Ex 34,26 26 »Las promíssias dels blats de la  terra oferràs a la casa de Senyor Déu teu. 
Ex 40,18 lo testimoni en l’archa, e mès †en  terra la carreta† e l’oracle dessús. 19 E 
Lv 6,28  en loch sant. 28 E lo vaxell de la  terra en lo qual la carn d’ell serà  
Lv 11,2  menjareu de tots los animals de la  terra: 3 tot aquell qui ha depertida la  
Lv 11,9 han ales e scata, axí en mar com en  terra e en aygües de flums o en stanys,  
Lv 11,21 longia detràs per què saltarà sobre  terra, 22 menjar deveu, axi com és bruc  
Lv 11,29  »E [*] d’aquellas que’s moven en  terra, axí com mostela e rata e talpa e  
Lv 11,33  seran mundades. 33 E tot vaxell de  terra en lo qual alguna cose de aquellas  
Lv 11,41  41 »E tot ço que grapona sobre la  terra sia abominable a vosaltres, e no hu  
Lv 11,44  las reptílies qui’s moven sobre  terra, 45 car jo sóm lo Senyor que aduguí  
Lv 11,45 lo Senyor que aduguí a vosaltres de  terra de Egipte per ço que fos a vosaltres 
Lv 11,46  moven en las aygües e graponen en  terra, 47 per ço que sapiau e conegau las  
Lv 14,5  un dels ocells en un vaxell de  terra sobre aygüe vive, 6 e l’altre ocell 
Lv 14,34  dient: 34 –Com sereu intrats en la  terra de Canahan, la qual jo deré a  
Lv 14,34 e daré plaga de lebrozia en case de  terra de la vostre haretat, 35 vindrà  
Lv 14,42  e ab altre brach ferà axelbar la  terra de la casa. 43 E si aprés que las  
Lv 15,12  entrò al vespre. 12 E vaxell de  terra que ell hage tochat sia trenchat, e  
Lv 16,22  cap totas las iniquitats lurs en  terra solitària, e serà lexat en lo  
Lv 17,13 la sanch de aquella e cobre-la ab  terra, 14 car la ànima de totas las carns  
Lv 18,3 3 No fassau segons la costuma de la  terra de Egipte en la qual habitàs, ni  
Lv 18,25  25 en los quals és ensutzada la  terra, los quals jo visitaré ab ma ira,  
Lv 18,27 [*] que faéran los habitadors de la  terra que foren devant vosaltres e  
Lv 19,9 »Com feràs messes ne segaràs la tua  terra, no tondràs, ço és, no segaràs entrò 
Lv 19,9 entrò al sòl de la superfícia de la  terra, ne las spigues romanents no  
Lv 19,23 peccat. 23 »Com sereu entrats en la  terra de Canahan e plantareu en ella  
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Lv 19,29 ta filla al bordell, per tal que la  terra no sia sutze e no sia complida de  
Lv 19,33  vosaltres e staran en la vostra  terra, quax strany [*], 34 [*] amau a ell  
Lv 19,34  car vosaltres fos strangers en  terra de Egipte. Jo sóm lo Senyor Déu  
Lv 19,36 Senyor Déu vostro, qui us aduguí de  terra de Egipte. 37 »Guardau tots los meus 
Lv 20,2  de mort morrà; e lo poble de la  terra alepiderà aquell, 3 e jo posaré la  
Lv 20,4 meu sant nom. 4 E si lo poble de la  terra lo sostindrà e quax en pocha cose  
Lv 20,22  per ço que no us avorrescha la  terra en què deveu intrar e habitar. 23 No 
Lv 20,24  a vosaltres que possaÿschau la  terra de aquells, la qual jo daré a  
Lv 20,24  jo daré a vosaltres en haretat,  terra fluent de let e de mel. Jo sóm  
Lv 20,25  e en totas coses que’s moven en  terra que jo he amostrades a vosaltres que 
Lv 22,24  no ofirau al Senyor, ni en la  terra vostra açò de tot en tot no fassau.  
Lv 22,33  33 que us he aduyts de la  terra de Egipte per ço que fos a vosaltres 
Lv 23,10  a ells: »Com sereu intrats en la  terra la qual jo donaré a vosaltres e  
Lv 23,39  tots los fruyts de la vostre  terra, festivareu la festa de nostro  
Lv 23,43  d’Irrael com treguí a ells de  terra de Egipte. Jo sóm lo Senyor Déu  
Lv 25,2  a ells: »Com sareu intrats en la  terra la qual jo us donaré, coleu lo  
Lv 25,5  car aquell any és reposament de la  terra. 6 E’n lo VIIèn any seran a  
Lv 25,9  la botzina en tota la universa  terra vostre. 10 E santifichareu l’any  
Lv 25,10  de tots los habitadors de tota la  terra, car aquell és jubileu; l’home  
Lv 25,18  per ço que pugau habitar en la  terra sens neguna pahor, 19 e derà la  
Lv 25,19  sens neguna pahor, 19 e derà la  terra son fruyt, dels quals menjareu entrò 
Lv 25,23  e menjareu lo vell. 23 »Emperò la  terra no vendreu null temps, car mia és,  
Lv 25,38 vostro qui aduguí a vosaltres de la  terra de Egipte per ço que donàs a  
Lv 25,38  per ço que donàs a vosaltres la  terra de Canahan per ço que fos vostre  
Lv 25,42  mos servents e jo treguí a ells de  terra de Egipte. E no vendràs aquells sots 
Lv 25,45 qui d’ells seran nats en la vostra  terra. E haureu aquells en servents, 46 e  
Lv 25,55  Yrrael, los quals jo aduguí de la  terra de Egipte en mà fort. 26,Tit Capítol 
Lv 26,1  entretallada en tota la vostra  terra per ço que adoreu a ella, car jo sóm 
Lv 26,4  us daré pluja en son temps, 4 e la  terra derà son germinament, e los arbres  
Lv 26,5 e atenyeran las messas lo gra, e la  terra serà cuberta de sament, e menjareu  
Lv 26,5  e menys de por habitareu en la  terra vostra, 6 e daré pau a vosaltres, e  
Lv 26,6 serà qui us despert, e levaré de la  terra vostre malas bísties e coltell no  
Lv 26,13 vostro que aduguí a vosaltres de la  terra de Egipte per ço que no servísseu a  
Lv 26,19  cel dur desobre com a ferro e la  terra d’aram, 20 e tornerà a no-res  
Lv 26,20  a no-res vostra fortsa. E vostre  terra no derà son blat ni los arbres lur  
Lv 26,30  vostres ymatges, e cauran en  terra las ymatges de vostres ýdoles, e  
Lv 26,32  suavesa, 32 e destroyré la vostra  terra, e metran-s’hi vostros enamichs  
Lv 26,33  lo meu cultell, e serà la vostre  terra deserta e vostres ciutats  
Lv 26,34  34 »E adonchs plaurà a la  terra los ceus dissaptes e tots los dies  
Lv 26,35  car vosaltres sereu 35 en la  terra dels hosts; e reposerà en los  
Lv 26,38  las gents, e los stranys de la  terra vos consumeran. 39 E si algú  
Lv 26,39  desfets per lurs peccats en la  terra de vostros enamichs, neguex per los  
Lv 26,41  ells e aportaré aquells en la  terra de lurs enamichs entrò que hage  
Lv 26,42 ab Jacob, e remembrar-m’he de la  terra 43 la qual [*] fou lexade per ells  
Lv 26,44  Emperò gens per açò, com seran en  terra stranya, jo no’ls gitaré de tot en  
Lv 26,45  primer, com aduguí a ells de  terra de Egipte devant las gents per ço  
Lv 27,16  sembrade de XXX muigs d’ordi, la  terra vendràs per L cicles d’argent. 17 E 
Lv 27,30  mort per mort. 30 »Tots delmes de  terra, axí de blats com de fruyts, són de  
Ex 26,7  o sagues de salici per cobrir lo  terrat del tabernacle 8 de longuesa la una 
Ex 26,9  com la sizena saga en lo front del  terrat †deble†. 10 E feràs L bagues en la  
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Ex 26,12  als vels qui són aperallats al  terrat, ço és, la un vel qui és pus ample, 
Ex 35,11  11 ço és a saber, tenda e son  terrat e cobriment, e anells e taulas e  
Ex 36,18  de aram ab què’s lessàs lo  terrat e que’n fos fet un mantell de  
Ex 39,31  la obra del tabernacle e del  terrat del testimoni. E féran los fills de 
Ex 40,17 e stablí sas colonas, 17 e cobrí lo  terrat sobre lo tabernacle e posà-hy  
Ex 15,11  a tu, gran en santedat? Tu est  terrible e loable e faent maravellas. 12  
Ex 38,3  vaxells de aram, calderas e  tesoras, arpes e arpions e fogués, 4 e  
Ex 27,3 ell calderas per rebre la cendra, e  tesores e †lo cors† a ressabiments dels  
Ex 26,31  de bis retort ab obre de agulla e  test de bella vanetat, 32 e aparellaràs  
Lv 14,50 com haurà degollat la I perdal en I  test sobre aygües vives, 51 en la sanch de 
Ex 30,26  del testimoni e l’archa del  testament, 27 e la taula ab sos vaxells, e 
Lv 4,7 Senyor, qui és en lo tabernacle del  testament, e la sanch qui romandrà buyderà 
Lv 16,13  cobre la cuberta qui és sobre lo  testament per ço que no muyre. 14 E prenga 
Ex 20,16  ton proÿsme res qui sia falç  testimoni. 17 »No cobejaràs la case de ton 
Ex 23,1  la mà per ço que digues fals  testimoni per lo peccador. 2 No seguiràs  
Ex 25,21  ’l cobriràs, 21 en què posaràs lo  testimoni que jo’t daré, 22 e puxs manar  
Ex 25,22  qui seran sobre la archa del  testimoni, de totas coses que manaré per  
Ex 26,33  dintre en què poseràs l’archa del  testimoni, en què lo santuari e los  
Ex 26,34 de nostro Senyor sobre l’archa del  testimoni en santo santorum, 35 e taula  
Ex 27,21  tostemps 21 al tabernacle del  testimoni, defora lo vel [*] cubert lo  
Ex 27,21 lo vel [*] cubert lo tabernacle del  testimoni. E ligaran-la Aron e sos fills 
Ex 28,43  quant intreran al tabernacle del  testimoni o quant se poseran a l’altar  
Ex 29,4  a la porta del tabernacle del  testimoni; e quant hauràs levat lo pare ab 
Ex 29,10  lo vedell devant lo tabernacle del  testimoni, e Aron e sos fills poseran lurs 
Ex 29,11  prop la porta del tabernacle del  testimoni. 12 E pendràs la sanch del  
Ex 29,30  Yrrael, e entre al tabernacle del  testimoni per ço que ministre en lo  
Ex 29,32  en lo vestiari del tabernacle del  testimoni, 33 per ço que’m plàcia lo  
Ex 29,42 generacions, [*] del tabernacle del  testimoni, devant nostro Senyor, on  
Ex 29,44  44 E santificaré lo tabernacle del  testimoni ab l’eltar, e Aron e sos fills  
Ex 30,6  lo vel qui és devant l’archa del  testimoni penjant, devant lo feristol qui  
Ex 30,16 liureràs en usos del tabernacle del  testimoni, per ço que sia remembrament d’ 
Ex 30,18  e posar-l’has al tabernacle del  testimoni a l’altar. E metràs-hi aygüe, 
Ex 30,20 20 quant intraran al tabernacle del  testimoni e quant se acosteran a l’altar  
Ex 30,26  E untaràs d’ell lo tabernacle del  testimoni e l’archa del testament, 27 e  
Ex 30,36  -n’has devant lo tabernacle del  testimoni, e en aquell loch jo aparexeré a 
Ex 31,7  de la covinensa e la archa del  testimoni e lo feristol qui sobre ella és, 
Ex 31,18  al munt de Sinaý, II taulas de  testimoni que éran de pedra, scritas ab lo 
Ex 32,15  del munt, e portà II taulas de  testimoni scritas de la una part e de l’  
Ex 34,29  munt de Sinaý, tenia II taulas de  testimoni e no sabia que la sua cara fos  
Ex 35,21  a fer la obra de la tenda del  testimoni [*]. 22 E los hòmens ab las  
Ex 38,21  los instruments del tabernacle del  testimoni, qui fóran nombrats segons lo  
Ex 38,30  a l’intrant del tabernacle del  testimoni, e altar de aram ab sa grasella  
Ex 39,31  del tabernacle e del terrat del  testimoni. E féran los fills de Yrrael tot 
Ex 40,2  mes, endressaràs lo tabernacle del  testimoni. 3 E posaràs en ell l’archa e  
Ex 40,5  l’encens, devant l’archa del  testimoni. E posaràs la tenda a l’intrant 
Ex 40,12  a las portas del tabernacle del  testimoni, e levar-s’han ab aygüe, 13 e 
Ex 40,18  Senyor havia manat. 18 E posà lo  testimoni en l’archa, e mès †en terra la  
Ex 40,20  posà la taula en lo tabernacle del  testimoni ves aguiló, fora lo vel, 21 e  
Ex 40,22 posà lo canalobre al tabernacle del  testimoni a la una part de la taula, ves  
Ex 40,27  de l’holocaust en lo vestiari del  testimoni, e oferí en ell holocausts e  
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Ex 40,28  labis [*] entre lo tabernacle del  testimoni e l’altar, omplí d’aygüe, 29 e 
Ex 40,30 quant intraren en lo tabernacle del  testimoni o en lo cobriment del testimoni  
Ex 40,30 del testimoni o en lo cobriment del  testimoni o covinensa que pujassen a l’  
Ex 40,31  fou acabada e lo tabernacle del  testimoni fou a punt, axí com nostro  
Ex 40,32  32 cobrí una nuu lo tabernacle del  testimoni, e la glòria de nostro Senyor  
Lv 1,1  e parlà-li del tabernacle del  testimoni e dix-li: 2 –Parla als fills  
Lv 1,3  a la porta del tabernacle del  testimoni, a pagar nostro Senyor; 4 e  
Lv 3,8  devant la tenda del tabernacle del  testimoni, e los fills de Aron scampen la  
Lv 3,13  la a la intrada del tabernacle del  testimoni, e los fills de Aron scampen la  
Lv 4,4  a la porta del tabernacle del  testimoni devant nostro Senyor e posarà la 
Lv 4,5  de aquella en lo tabernacle del  testimoni, 6 e banyerà son dit en aquella  
Lv 4,16  e port-la en lo tabernacle del  testimoni, 17 e bany-hi son dit e  
Lv 4,18  nostro Senyor en lo tabernacle del  testimoni, e lo romanent de la sanch git  
Lv 4,18  és a la porta del tabernacle del  testimoni. 19 E prenga tot lo sèu e face  
Lv 5,1  e oyrà la veu de sagrament e serà  testimoni que ell ho oyí e hu viu e hy fou 
Lv 6,30  tenyr la tenda del tabernacle del  testimoni no sia menjat, mas en foch sia  
Lv 9,23  Moysès e Aron en lo tabernacle del  testimoni, e despuxs axiren e beneÿren lo  
Lv 10,9  com intreràs en lo tabernacle del  testimoni [*], car manament és perdurable  
Lv 12,6  a la porta del tabernacle del  testimoni e donar-ho-ha al sacerdot 7  
Lv 14,11  Déu, a la porta del tabernacle del  testimoni, 12 e pendrà l’anyell e oferrà  
Lv 15,14  a la porta del tabernacle del  testimoni, e donerà aquells al sacerdot,  
Lv 15,29  a la porta del tabernacle del  testimoni, 30 dels quals la u oferrà per  
Lv 16,7  Déu a la porta del tabernacle del  testimoni, 8 e poserà sorts sobre cascun:  
Lv 16,16  tot açò ferà en lo tabernacle del  testimoni que és posat entre aquells enmig 
Lv 16,23  retornerà Aron en lo tabernacle de  testimoni, e poserà las vestidures que  
Lv 16,33  al santuari e al tabernacle del  testimoni e’ncara a l’altar e als  
Lv 17,5  devant la porta del tabernacle del  testimoni; e degollen aquellas  
Lv 17,6  Déu a la porta del tabernacle del  testimoni, e perfumen del sèu en odor de  
Lv 17,9  a la porta del tabernacle del  testimoni per ço que ofira a Déu, l’home  
Lv 19,21  a la porta del tabernacle del  testimoni I moltó, 22 e lo sacerdot aorerà 
Lv 24,3  la covinensa, en lo tabernacle del  testimoni, e Aron pos aquellas devant  
Ex 4,10  altre die ensà, pus que parles al  teu servent, car só de la pus embarassada  
Ex 5,23  en ton nom, e ha turmentat lo  teu poble? Per què, Senyor, no’l  
Ex 8,3  e intraran en ta casa, [*] e al  teu lit, e en las cases dels teus servents 
Ex 8,3  las cases dels teus servents e del  teu poble [*] 4 [*].” 5 E dix nostro  
Ex 8,23 depertiment entre lo meu poble e al  teu, car demà serà aquest senyal”. 24 [*]  
Ex 15,10  la mia ànima los auciurà.» 10 E lo  teu spirit bufà en la mar e cobrí-los;  
Ex 15,13  -lo en la tua fortalesa en lo  teu sant habitacle. 14 Pujaren los pobles  
Ex 15,16  sobre ell por en granesa del  teu bras. Sían fets que no’s puguen moura 
Ex 15,16  moura com pedra, tro que aquest  teu poble, Senyor, ffassa Pascha [*]. 17  
Ex 15,17  al munt de la tua haretat, en lo  teu ferm statge en què has obrat, lo teu  
Ex 15,17  ferm statge en què has obrat, lo  teu santuari, Senyor, que fermaren las  
Ex 15,26 dix: –Si ous la veu del Senyor, Déu  teu, e fas devant ell ço qui és dret, e  
Ex 15,26  Egipte, car jo sóm Senyor senador  teu. 27 E vinguéran en Helim, a on havia  
Ex 20,2  coses o paraulas: 2 –Jo sóm Déu  teu qui’t traguí de terra de Egipte, de  
Ex 20,7  7 »E no pendràs lo nom del  teu Déu en va, car nostro Senyor no haurà  
Ex 20,10  die és dissapte del Senyor Déu  teu; no feràs neguna obre tu ni ton fill  
Ex 23,11  per ço que mengen los pobres tel  teu poble, e tot ço que romandrà menjar- 
Ex 23,11  E axí hu feràs en la vinya e al  teu olivar. 12 »VI dies obreràs, e al die  
Ex 23,19  porteràs en casa del Senyor Déu  teu. »E no couràs cabrit ab let de sa  



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

847 
 

Ex 32,7 Moysès e dix: –Vé e devalla, que lo  teu poble ha peccat, que traguist de terra 
Ex 32,8  e han dit: “O Yrrael, aquest és lo  teu déu qui’t tregué de terra de Egipte!” 
Ex 32,11  què yrexs la tua fortsa quantre lo  teu poble que traguist de terra de Egipte  
Ex 32,12  e apaga’t sobre la iniquitat del  teu poble, 13 e remembre’t de Abraam e de 
Ex 32,32 si no hu fas, rau-me, Senyor, del  teu libre en què m’has scrit. 33 E respòs 
Ex 33,1  dix: –Puja de aquest loch, tu e lo  teu poble que treguist de terra de Egipte, 
Ex 33,13  trop gràcia devant tu; guarda lo  teu poble e aquesta gent. 14 E dix nostro  
Ex 34,23 23 »[*] de l’any aperrà tot mascle  teu devant lo Senyor Déu d’Irrael  
Ex 34,24 que tu pugeràs devant lo Senyor Déu  teu [*]. 25 »[*] sacrificaràs sobre lavat  
Ex 34,26  oferràs a la casa de Senyor Déu  teu. »No couràs cabrit ab let de sa mare.  
Lv 2,13  tolràs sal en la covinensa [*] del  teu sacrifici, que en tota ta oferta  
Lv 18,21  no ensutzes lo nom del Senyor Déu  teu. Jo sóm Senyor. 22 »Ab mascle no  
Lv 19,12 lo meu nom ni ensutzeràs lo nom del  teu Déu, car jo sóm Senyor. 13 »No feràs  
Lv 25,36 que no li donist. Tem lo Senyor Déu  teu per ço que puga viura ton frare ab tu. 
Ex 1,14  vida per obres dures de brach e de  teula e de rejola, e per altres servicis  
Ex 5,7  no doneu palla al poble a fer las  teulas axí com primerament, mas vagen-hi 
Ex 5,8  e cúllan rostoy. 8 A manera de las  teulas que primer fèyan posareu sobre  
Ex 5,14  què no compliu la masura de las  teulas vuy e ayir axí com primerament? 15  
Ex 5,16  hom palla e no podem fer tantas  teulas com primer. Vet que nosaltres  
Ex 5,18  us darà hom palla, e fereu tantas  teulas com solíau. 19 E com los majors  
Ex 5,19 deya: “No us minvarà hom res de las  teulas cascun die”, 20 corregueren a  
Ex 5,15  –Per què fas quantre nós, servents  teus? 16 Vet que no’ls dóna hom palla e  
Ex 5,16  primer. Vet que nosaltres servents  teus som; ¿per què’ns feren a tort los  
Ex 8,2 no’ls vols lexar, jo faré tots los  teus térmans ab granotas, 3 [*] qui  
Ex 8,3  e al teu lit, e en las cases dels  teus servents e del teu poble [*] 4 [*].”  
Ex 9,3  fer, 3 la mia mà serà sobre los  teus camps, e sobre los teus camells e  
Ex 9,3  sobre los teus camps, e sobre los  teus camells e sobre los àzens e sobre los 
Ex 10,6 6 e compliran las tuas cases e dels  teus servents e de tots los de Egipte, que 
Ex 18,6  vench a tu, e ta muller e II fills  teus ab ella. 7 E ell isqué a carrera a  
Ex 32,4  poble: –O Yrrael, aquests són los  teus déus, qui’t traguéran de terra de  
Ex 34,24  de ta cara e havia axemplats los  teus térmans negú no aguaytarà la tua  
Lv 10,14  fillas tuas ab tu, car a tu e als  teus fills són stojades de las oferenas  
Ex 28,15  lo recional del judici ab obra  texida e polida, segons la texidura del  
Ex 28,32  açò cabets, e la vora entorn serà  texida, axí com serà en las stremas parts  
Ex 39,21  e vora engir e entorn lo cabès  texida, 22 e dejús, [*] los peus, magranas 
Ex 39,25  25 E féran gonellas de bis de obra  texida a Aron e a sos fills, 26 e mitres  
Lv 19,19  saments, ni portaràs vestidura  texida de II coses. 20 »Si hom jaurà ab  
Ex 28,8  e que’s tornen en u. 8 E aquella  texidura e tota la verietat de la obre  
Ex 28,15  ab obra texida e polida, segons la  texidura del sobremuscle, d’or e de  
Ex 35,35  e de porpre [*] e de bis, e de  texir totas coses [*] que tròpien. 36,Tit  
Ex 28,1  Aron, Nadap, Abiüd e Aletzàs e  Thamar, per ço que usen a mi de sacerdoci. 
Ex 28,39  la gonella de bis, e feràs  tiara de bis, e braguer de obra polida, 40 
Ex 29,6 -has ab lo braguer; 6 e poseràs la  tiara en son cap e la mirra santa sobre la 
Ex 29,6  son cap e la mirra santa sobre la  tiara, 7 e l’oli de la unció scamparàs  
Ex 28,40  de Aron gonellas de li e bragués e  tiares, totas aquestas coses en glòria e  
Ex 25,6 6 e oli e alum e ensens e ungüent e  timiama de bona odor, 7 e pedres oniquines 
Ex 30,1  1 »E feràs altar a sacrificar la  timiama, dels fusts de setim, 2 qui haurà  
Ex 30,9 generacions. 9 No ofarreu sobre ell  timiama d’altre composició, ni oferta ni  
Ex 30,20  altar per ço que ofiren en aquell  timiama a nostro Senyor 21 e que no  
Ex 30,35  tot serà de agual pes, 35 e feràs  timiama composta de ungüent mesclat ab  



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

848 
 

Ex 30,36  aquell loch jo aparexeré a tu. La  timiama sia a vosaltres sant dels sants.  
Ex 31,11 en los santuaris, 11 oli de unció e  timiama de bona odor [*]; e tot ço que a  
Ex 35,15  de timiana [*] e oli de unció e  timiama de coses ben olents [*] a la porta 
Ex 35,28  e aparellar ungüent per fer  timiama de olor fort suau. 29 Tots los  
Ex 37,25 tots sos vexells. 25 E féu altar de  timiama [*], de IIII colzos de lonch e II  
Ex 37,29  de santifichació dels ungüents de  timiama de coses ben olents, fort neta  
Ex 39,37  oli, 37 e altar d’or e ungüent e  timiama de bona odor, 38 e tenda a l’  
Lv 4,7  sanch en lo corn de l’altar de la  timiama per fer gràcies al Senyor, qui és  
Ex 30,27  e sos aÿnaments, e l’altar de  timiana, 28 e d’holocaust e tota roba qui 
Ex 31,8  ab los ceus vaxells, e l’altar de  timiana, 9 e de holocaust e tots lurs  
Ex 35,8  e per ço que’n fassa ungüent e  timiana molt suau; 9 e pedres unichines  
Ex 35,15  e oli a cremar, 15 e l’altar de  timiana [*] e oli de unció e timiama de  
Lv 16,12  e tenint-lo en la mà meta-hy  timiana e encens, e entra ultre lo vel, ço 
Ex 27,9  tendes de bis retort. En un costat  tindrà C colzos de lonch, 10 e XX colones  
Lv 13,50  mostrat al sacerdot. 50 Lo qual lo  tinga per VII dies, 51 e en lo setè die  
Lv 13,26  sotsscura; per què lo prevere  tingue aquell tanchat per VII dies 27 [*]  
Ex 26,29 metràs-hi anells d’or per ço que  tinguen los forrallats las taulas, e  
Ex 15,14  e enfelloniren-sa, e dolors  tinguéran los stadans dels felisteus. 15  
Ex 23,30  tu; 30 [*] tro que sies crescut e  tingues la terra. 31 »E posaré tos térmans 
Ex 26,31  de porpre e de cotó per II vegades  tint, de bis retort ab obre de agulla e  
Ex 28,5 pendran or e jacint e porpre e cotó  tint e bis retort, 6 [*] per obra ben  
Ex 28,8  e de jacint e de porpre e de cotó  tint e de bis retort. 9 »E pendràs II  
Ex 28,33  de jacint e de porpre e de cotó  tint e de bis mesclats enmig del senyal,  
Ex 35,6  e aram 6 e jacint e porpre e cotó  tint, e bis retort e pèlls de cabres 7 e  
Ex 35,23 negú havia jacint ni porpre ne cotó  tint ni bis retort ni pèlls de cabres, de  
Ex 39,8  e de jacint e de porpre e de cotó  tint e de bis retort, 9 de obra quadrat  
Lv 4,34  de la sanch en lo ceu dit e  tinya los corns de l’altar dels  
Lv 4,25 la sanch del sacrifici per peccat e  tinye’n los corns de l’altar de l’  
Ex 24,4 e edifichà altar al [*] munt, e XII  títols hi mès per los XII trips. 5 E manà  
Lv 8,24  de l’ariet qui havia degollat e  tocà’l[s] en l’estrem de la orella dreta 
Ex 29,37  sant dels sants; tot aquell qui’l  tocarà serà santificat. 38 »Açò és què  
Lv 5,2  la sua iniquitat. 2 »La ànima qui  tocarà alguna cose anorreada, que sia  
Lv 11,31  tots aquests són no nèdeus, e qui  tocarà lo mort d’aquells serà no nèdeu  
Ex 11,1 dix nostro Senyor a Moysès: –Encara  tocaré Farahó e Egipte de una plaga, e  
Lv 4,30  de la sanch en lo ceu dit e  toch-ne los corns del altar de l’  
Lv 12,4  purifichació per XXXIII [*], e no  toch en neguna cose santa, ni no entre en  
Lv 15,3  e en cascun remembrament que hom  toch la carn d’aquell de qui corre, aytal 
Lv 15,23  lo qual ella ceurà, qualque’l  toch levarà las suas vestidures, e levat  
Lv 3,14 [*] e lo grex qui cobre lo ventre e  tocha tots los membres vidals, 15 e los II 
Ex 4,25 pedra aguda e sirconcís son fill, e  tochà sos peus e dix: «Tu est ab mi spos  
Ex 9,26 bísties e herbas e arbres, 26 e [*]  tochà la pedra en terra de Jassen a on  
Lv 8,23  pres de la sanch de aquell e  tochà la orella de Aron dreta en la strema 
Lv 9,9  en la qual ell banyà son dit, e  tochà lo corn de l’altar, e gità lo  
Lv 11,35  cose dels morts de aquells serà  tochada serà inmunde en caure de sobre,  
Lv 11,38 aygüe sobre la samensa e aprés serà  tochada per mort, aquí matex és ensutzada. 
Lv 13,24  24 »Carn e conna que foch hage  tochade e cremade e la sanadura serà  
Lv 22,5  inmundes en las quals és sutze  tochament, 6 serà no nèdeu entrò al vespre 
Lv 14,28 ha contre Déu per VII vegades, 28 e  tochar-n’ha l’estrem de la orella  
Ex 19,12  las pertidas de tot aquell, e qui  tocharà lo munt morrà; 13 mà no’l  
Ex 19,13  tocharà lo munt morrà; 13 mà no’l  tocharà, abans serà mort ab pedres o ab  
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Ex 30,29  car sants dels sants són: qui las  tocharà santifichat serà. 30 A Aron e a  
Lv 5,3  e deu ésser lexada. 3 »E si algú  tocharà la inmundícia de l’home segons  
Lv 6,27  del tabernacle. 27 »E qualquequal  tocharà las carns d’aquell serà  
Lv 7,19  de la lig. 19 »E la carn que  tocharà en neguna cose inmunde no sia  
Lv 7,21 Déu, parirà de son poble. 21 »E qui  tocharà la sutzura d’home o de bístie o  
Lv 11,24  sían de vosaltres. 24 »E qui  tocharà mort de aquellas, serà ensuzat e  
Lv 11,26  no remuguerà, serà inmunde, e qui  tocharà aquell serà ensutzat. 27 E qui irà 
Lv 11,27  IIII peus, serà inmunde; e si algú  tocharà lo mort d’aquell, serà ensutzat  
Lv 11,36  las aygües seran mundes, e si las  tocharà neguna de las mortas, aquellas  
Lv 11,39  a vosaltres a menjar, qui lur mort  tocharà serà inmunde entrò al vespre. 40 E 
Lv 15,5  ciurà és inmunde. 5 E si algun hom  tocharà lo lit d’aquell, levar-s’ha  
Lv 15,7  no nèdeu entrò al vespre. 7 E qui  tocharà la carn d’aquell levarà la sua  
Lv 15,20  per VII dies. 20 E tothom qui  tocharà a ella sia no nèdeu entrò al  
Lv 15,22 depertiment serà ensutzat. 22 E qui  tocharà lo lit de aquella levarà lo ceu  
Lv 15,27  e on ciurà serà ensutzat, 27 e qui  tocharà a ella levarà la sua vestimenta, e 
Lv 22,4  a mi entrò que sia sanat. Qui  tocharà inmundícia de animal o de home lo  
Lv 22,5  axí com si geya ab fembra, 5 ne  tocharà nenguna reptília en totas coses  
Lv 6,18  al Senyor; tots aquells qui  tocharan aquella seran santifichats. 19 E  
Lv 15,11  entrò al vespre. 11 E tot home qui  tocharan aquests abans que sían lavats ab  
Ex 16,35 aquest menjar fóran nodrits tro que  tocharen las pertides de Canahan. 36 E  
Lv 25,9  què en aquell die de perdonament  tochareu la botzina en tota la universa  
Lv 13,44  la calba. 44 »E qualque home serà  tochat de lebrozia e serà depertit de l’  
Lv 15,12  12 E vaxell de terra que ell hage  tochat sia trenchat, e si és de fust, sia  
Lv 25,39 vostre Déu. 39 »E si ton frare serà  tochat de gran pobresa e per açò ell  
Ex 8,31  E ell féu segons la sua paraula, e  tolch las moscas de Farahó e dels cervents 
Ex 8,8 -los: –Pregau a nostro Senyor que  tolga las granotas de mi e de mon poble, e 
Ex 10,17  e pregau al Senyor Déu vostro que  tolga de mi aquesta mort. 18 E isqué  
Ex 34,9  car lo poble és de dur cap, e que  tolgues las nostras iniquitats e los  
Lv 2,13  per sacrificà, saleràs ab sal, ne  tolràs sal en la covinensa [*] del teu  
Lv 20,5 per ço que fornicassen ab Moloch, e  tolré-los d’enmig del meu poble. 6 »E  
Ex 34,7  misericòrdia en millers, qui  tols iniquitats [*] e peccats e negú per  
Ex 22,12  que ho reta. 12 E si hom li ho ha  tolt per ladronici, retrà lo dan al  
Ex 34,24  totpoderós, 24 car quant jo havia  toltas las gents de ta cara e havia  
Ex 2,9  e nodrex-lo’m, e jo dar-t’he  ton loguer. E pres-lo la fembre e nodrí  
Ex 3,6  santa és. 6 E dix: –Jo sóm Déu de  ton pare, Déu de Abraam e Déu de Ysach e  
Ex 4,6  nostro Senyor: –Mit la tua mà en  ton si. E quant le hy hach mesa, tragué- 
Ex 4,14  Déu quantre Moysès e dix: –Aron,  ton frare levite, sé que és bell parler.  
Ex 4,23 ’l volguist lexar anar; jo alciuré  ton fill primer.” 24 E com ell fos en la  
Ex 5,23  jo intràs a Farahó que parlàs en  ton nom, e ha turmentat lo teu poble? Per  
Ex 7,1  t’he stablit déu de Farahó; Aron  ton frare serà ton profeta. 2 Tu li  
Ex 7,1  déu de Farahó; Aron ton frare serà  ton profeta. 2 Tu li parlaràs tot ço que  
Ex 8,9  per tu e per tos servents e per  ton poble que las granotas isquen de ta  
Ex 8,11  de ta casa, e de tos servents e de  ton poble, e romandran solament al flum.  
Ex 8,21  trematré a tu e a tos servents e a  ton poble e’n tas cases tots linatges de  
Ex 8,29  moscas partir-s’han de tu e de  ton poble e de tos servents; emperò no’m  
Ex 9,14  totas las mias plagues sobre  ton cor e sobre tos servents e ton poble,  
Ex 9,14  ton cor e sobre tos servents e  ton poble, per ço que sàpies que no n’hi  
Ex 9,15  stendré la mia mà e jo fariré tu e  ton poble ab pastilència, e parireu de la  
Ex 9,19  ara. 19 Donchs, tramet e ajusta  ton bestiar e tot ço que has al camp, car  
Ex 12,44  de Pascha: »No’n menjarà [*] 44  ton servent comprat si no és circuncís, e  
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Ex 13,8  tots tos térmans. 8 E comptaràs a  ton fill aquell die e diràs: “Açò és què  
Ex 13,14  ab preu. 14 E quant ta demanarà  ton fill, demà o l’altre, e dirà: “Què és 
Ex 18,6  Déu, 6 e menà a Moysès e dix: –Jo,  ton sogre Getró, vench a tu, e ta muller e 
Ex 20,5  las adoreràs ni las colràs. Jo sóm  ton Déu fort, celós, qui conexaré la  
Ex 20,10 Déu teu; no feràs neguna obre tu ni  ton fill ni ta filla ni ton servent ni ta  
Ex 20,10  obre tu ni ton fill ni ta filla ni  ton servent ni ta serventa ni la tua  
Ex 20,12  dissapte e santificà’l. 12 »Honra  ton pare e ta mare per ço que vischas molt 
Ex 20,16  furtaràs. 16 »No parlaràs quantre  ton proÿsme res qui sia falç testimoni. 17 
Ex 20,17  17 »No cobejaràs la case de  ton proÿsme [*], ni lo servent ni la  
Ex 20,25  de pedres trencades, e si levas  ton cultell sobre ell serà enorreat. 26  
Ex 22,26  usures. 26 »E si prens panyora de  ton proÿsme son vestir, ans que lo sol se  
Ex 22,28  ni dels prínceps, ni no maleyràs  ton poble. 29 »No tarderàs tas ofertas,  
Ex 23,4  en judici. 4 »Si acorres al bou de  ton amich o aze arrant, amena’l [*]. 5 Si 
Ex 23,12 die VII reposaràs, per ço que rapòs  ton bou e ton aze e lo fill de ta serventa 
Ex 23,12  per ço que rapòs ton bou e  ton aze e lo fill de ta serventa e l’  
Ex 23,18  de sobre levat sanch de  ton sacrifici, ne romandrà lo grex de la  
Ex 28,1  XXXIII 1 »E ajustaràs a tu Aron,  ton frare, ab sos fills del mig dels fills 
Ex 28,2  2 E faràs vestidura santa a Aron,  ton frare, en glòria e honor. 3 E parlaràs 
Ex 28,4  E feran vestits sants a Aron,  ton frare, e a sos fills, per ço que usen  
Ex 28,41  glòria e en honor. 41 [*] a Aron,  ton frare, e a sos fills ab ell, e  
Ex 29,12  sobre las colones de l’altar ab  ton dit, e l’altre sanch scamparàs sobre  
Ex 33,5  de tu e destroyr-t’he. Ara posa  ton altivesch per ço que sàpies què’t  
Ex 33,12  com hages dit: “Conegut t’he per  ton nom”, e: “Has trobada gràcia devant  
Ex 33,16  16 car ¿en què porem saber, jo e  ton poble, que hajam trobada gràcia devant 
Ex 33,17  devant mi, e he’t conegut per  ton nom. 18 E dix Moysès: –Mostre’m ta  
Lv 9,7  ’t a l’altar e sacrificha per  ton peccat, e ofir lo holocaust, e prega  
Lv 16,2  a Moysès e dix: –Parla a Aron  ton frare que no intre null temps en lo  
Lv 18,7  Jo sóm lo Senyor. 7 »La letgesa de  ton pare e de ta mare no descobriràs, car  
Lv 18,8  la vergonya de la muller de  ton pare, car vergonya de ton pare és. 9  
Lv 18,8 muller de ton pare, car vergonya de  ton pare és. 9 »No revallaràs la vergonya  
Lv 18,9  la vergonya de ta sor, de part de  ton pare o de ta mare, que serà engendrade 
Lv 18,11  de la filla de la muller de  ton pare, que engendrà ton pare e és sor  
Lv 18,11 la muller de ton pare, que engendrà  ton pare e és sor tua, no descobriràs. 12  
Lv 18,12  12 »La vergonya de la sor de  ton pare [*], car carn és de ton pare. 13  
Lv 18,12 sor de ton pare [*], car carn és de  ton pare. 13 »Ne la vergonya de la sor de  
Lv 18,14 carn de ta mare. 14 »La vergonya de  ton oncle no revalaràs ni no t’acostaràs  
Lv 18,15  de ta nora, car muller és de  ton fill, ne no descobriràs la sua  
Lv 18,16  la vergonya de la muller de  ton frare, car vergonya és de ton frare.  
Lv 18,16  de ton frare, car vergonya és de  ton frare. 17 »E la vergonya de la sor de  
Lv 18,20  »Ne no fornicharàs ab la muller de  ton proÿsme, per ço que la tua sament no  
Lv 19,11 furt. No mentiràs a negú. No engans  ton proÿsme, 12 ne perjureràs en lo meu  
Lv 19,13  Senyor. 13 »No feràs calúmpnia a  ton proÿsme ni no opremes a ell per  
Lv 19,13  No romendrà ab tu la obre de  ton logater entrò al matí. 14 No maleyràs  
Lv 19,14 puga fer mal, mas tembràs lo Senyor  ton Déu, car jo sóm Senyor. 15 »No fasses  
Lv 19,15  cara del poderós: justament jutge  ton proÿsme. 16 E no sias malmesclador en  
Lv 19,16  16 E no sias malmesclador en  ton poble, ne sias sobre sanch de ton  
Lv 19,16  ton poble, ne sias sobre sanch de  ton companyó e de ton proÿsme, car jo sóm  
Lv 19,16  sobre sanch de ton companyó e de  ton proÿsme, car jo sóm Senyor. 17 »No  
Lv 19,17  jo sóm Senyor. 17 »No hauràs en oy  ton frare en ton cor, ans lo castigueràs  
Lv 19,17  17 »No hauràs en oy ton frare en  ton cor, ans lo castigueràs publichament  
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Lv 19,18 no sias remembrant de la injúria de  ton ciutadà. Amaràs ton amich axí com tu  
Lv 19,18  la injúria de ton ciutadà. Amaràs  ton amich axí com tu matex. Jo sóm lo  
Lv 19,19 linatge de bísties, ni no sembreràs  ton camp de diverses saments, ni portaràs  
Lv 19,32 la persona de vells e tem lo Senyor  ton Déu. Jo sóm Senyor. 33 »Si haurà hom  
Lv 20,19  las vergonyas de la germana de  ton pare ne de ta mare, e qui açò ferà las 
Lv 25,6  a vosaltres en menjar, a tu e a  ton servent e a ta serventa e a ton  
Lv 25,6 e a ton servent e a ta serventa e a  ton logater e a l’estrany que palegrineja 
Lv 25,14  o compreràs d’ell, no costrengues  ton frare, mas segons lo nombre de l’any  
Lv 25,25  és venuda. 25 »E si serà aflegit  ton frare e vendrà la sua possació, lo pus 
Lv 25,35  és. 35 »E si serà afeblit  ton frare e vendrà en ta mà com strany o  
Lv 25,36  Déu teu per ço que puga viura  ton frare ab tu. 37 No deràs la tua moneda 
Lv 25,39 per ço que fos vostre Déu. 39 »E si  ton frare serà tochat de gran pobresa e  
Lv 25,41  obrerà ab tu, 41 e aprés axirà de  ton poder ab sos infants e retornerà a son 
Lv 25,43  per poder, mas tem lo Senyor  ton Déu. 44 »Servents e serventas sían a  
Lv 19,9  messes ne segaràs la tua terra, no  tondràs, ço és, no segaràs entrò al sòl de 
Lv 10,6  d’ell, e dix-los: –Vosaltres no  tondreu vostros caps ni squinsareu vostres 
Ex 19,12  “Guardau-vos no pugeu al munt ne  toqueu las pertidas de tot aquell, e qui  
Lv 11,8  e lurs calabrines mortas no  toqueu, car no nèdeas són a vosaltres. 9  
Lv 11,11 carns no mengeu e los lurs morts no  toqueu. 12 Aquells qui no han ales ni  
Lv 11,43  las vostres ànimas ni no  toqueu neguna cose de aquellas per ço que  
Lv 26,16 vesitaré a vosaltres soptosament en  torbament, en ardor que scureyrà los  
Ex 15,15  dels felisteus. 15 Adonchs fóran  torbats los duchs de Edom, e tremolament  
Ex 39,3 las en fils per ço que’s poguéssan  tòrcer ab [*] colors, 4 e dues vores qui  
Lv 1,15  -la lo sacerdot a l’altar, e  torcerà-li lo cap al coll axí que sia  
Ex 4,19  nostro Senyor a Moysès [*]: –Vés,  torna en Egipte, que tots aquells són  
Ex 34,22  festa com totas coses sa amàgan e  torna lo temps. 23 »[*] de l’any aperrà  
Ex 4,3 la en terra. E gità-la en terra e  tornà serp, axí que fugia Moysès. 4 E dix  
Ex 4,4 -la per la coha. E [*] pres-la e  tornà bastó. 5 E dix-li: –Per ço que [*] 
Ex 4,18 senyals. 18 E anà-sse’n Moysès e  tornà a Getró, son sogre, e dix-li: –Iré 
Ex 4,20 sos fills, e posà’ls sobre I aze e  tornà-sse’n en Egipte, e portava la  
Ex 5,22  cultell per ço que’ns ociés. 22 E  tornà Moysès a nostro Senyor e dix:  
Ex 7,10  devant Farahó e sos servents, e  tornà serp. 11 E apellà Farahó los savis e 
Ex 7,15 e portaràs en ta mà la verga qui’s  tornà drach, 16 e diràs-li: “Lo Senyor  
Ex 14,21  gran vent cremant tota la nit, e  tornà-la en sech. E pertí’s l’aygüe,  
Ex 14,27  stesa Moysès la mà quantre la mar,  tornà al primer loch, e mentre los de  
Ex 32,20  20 E pres lo vadell e cremà’l e  tornà’l en pólvora, e scampà’l en l’  
Ex 32,31 Senyor e pregaré que us perdó. 31 E  tornà a nostro Senyor e dix: –Prech-te,  
Ex 7,24  de l’aygüe del flum, car tota era  tornada sanch. 25 E foren complits VII  
Ex 8,17  e tota la pols de la terra fou  tornada en moscallons per tota la terra de 
Lv 13,13  lebrozia nèdea per ço car tota és  tornada en blanchor; home és munde. 14 E  
Lv 14,44  e veurà que la lebrozia hi serà  tornada e per las parets seran scampades  
Ex 14,26  la tua mà sobre la mar per ço que  tórnan las aygües quantre los de Egipte,  
Ex 7,9 verga e gita-la devant Farahó”, e  tornar-s’ha serp. 10 E intraren Moysès  
Ex 7,17  ab la mia mà l’aygüe del flum e  tornar-s’ha l’aygüe en sanch, 18 e los 
Ex 7,19  sobre los flums e rius e basses, e  tornar-s’han sanch.” E sia sanch en  
Ex 18,23  los seus manaments, e tot lo poble  tornar-s’ha axí en pau en sos lochs. 24 
Ex 4,18  son sogre, e dix-li: –Iré e  tornaré a mos frares en Egipte per ço que  
Lv 26,31  31 en tant que las vostres ciutats  tornaré en desert e feré desert lo vostro  
Ex 7,12  matex, 12 e gitaren lurs vergas e  tornaren-se drachs, mas la verga de Aron 
Ex 15,25  e quant l’hach mès en las aygües  tornaren-sa dolsas. E allí li stablí  
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Ex 30,36  36 e quant ho hauràs tot mesclat e  tornat en pólvora ben prima, posar-n’  
Lv 13,7  crexerà e serà vist labrós, sia  tornat al prevere 8 e condempnar-l’ha  
Lv 13,25  lo sacerdot; e si en ella és  tornat cabell blanch e la vizió pregona  
Lv 13,20  altre vegade, e los pèls si són  tornats en blanchor, e si axí és,  
Ex 24,14  vells: –Sperau-vos ací tro que  tornem a vosaltres. Ja haveu ab vosaltres  
Ex 28,7  costats de las sumitats e que’s  tornen en u. 8 E aquella texidura e tota  
Lv 13,16  no nèdea és. 16 E si altre vegade  tornerà en blanchor e tot l’home cobrirà, 
Lv 14,39  per VII dies; 39 e en lo setè die  tornerà lo prevere en la casa, e si veurà  
Lv 25,10  car aquell és jubileu; l’home  tornerà a la sua posseció, e cascú tornerà 
Lv 25,10  tornerà a la sua posseció, e cascú  tornerà a la sua companya, 11 car l’any  
Lv 26,20  a ferro e la terra d’aram, 20 e  tornerà a no-res vostra fortsa. E vostre 
Lv 26,22  e vostres bísties, e a poquesa  tornerà tot ço del vostro, e seran  
Lv 27,18  valer; 18 e si aprés lo jubileu,  tornerà lo prevera la moneda segons los  
Lv 27,24  al Senyor, 24 e en lo jubileu  tornerà al primer senyor que l’havia  
Lv 25,33  las han remudes, a l’any jubileu  torneran a ells, car las casas dels levins 
Lv 26,15 que per mi és ordonat, e que enrera  torneu la mia covinensa, 16 jo faré  
Lv 16,3  Aron a la santedat, que oferrà I  toro per peccat e I moltó per holocaust, 4 
Lv 16,11  11 »E com açò serà fet, ofira lo  toro e prech per si e per la sua casa, e  
Lv 16,14  muyre. 14 E prenga de la sanch del  toro e bany son dit e git-ne VII vegades 
Lv 16,15  axí com manat és de la sanch del  toro, la qual deu spergir en la †oració†  
Lv 16,18  [*]. 18 [*] e portarà la sanch del  toro e del cabrit e gitarà aquella sobre  
Lv 16,27  entrerà en las albergades. 27 E lo  toro e lo cabrit que seran degollats per  
Lv 23,40  la fulla spessa, e de sàlzer de  torrent, e alegrar-vos-heu devant lo  
Ex 8,14  14 e ajustaren-las en grans  torrents, e podriren la terra. 15 E viu  
Lv 2,14  de las spigues encara verdejants,  torreràs aquellas ab foch, e puxs las  
Ex 2,13  barellaven, e dix a la un qui feya  tort per què feria son proÿsme. 14 E ell  
Ex 5,16  teus som; ¿per què’ns feren a  tort los majorsdòmens? 17 E ell respòs:  
Lv 21,18  o poch o gran o ab lo nas  tort, 19 ne sia afollat lo peu o la mà o  
Ex 29,23  és moltó de santificació, 23 e una  torta [*] pa, e crosta mullada en oli, e  
Lv 12,6  holocaust e I poll de coloma o de  tortra per peccat, a la porta del  
Lv 1,14  holocaust de aucells, ço és, de  tortres o de polls o coloma, 15 oferrà-  
Lv 5,7 si no porà oferir bestiar, ofira II  tortres o II coloms a nostro Senyor, un  
Lv 5,11 si no abasta son poder que ofira II  tortres o II coloms, ofira per son peccat  
Lv 12,8  que puga oferir anyell, prenga II  tortres o II polls de colom, la un d’ells 
Lv 14,22  e II cisters d’oli, 22 e II  tortres o II polls de colom, dels quals  
Lv 14,30  sobre ell devant Déu; 30 e de las  tortres e dels colomins oferrà 31 un per  
Lv 15,14  14 E en lo VIIIèn die pendrà II  tortres o II colomins, e devant Déu ell  
Lv 15,29 al VIIIèn die oferrà al sacerdot II  tortres o II colomins a la porta del  
Ex 3,5  hich acostas. Leva’t lo calsat de  tos peus, car lo loch en què stàs terra  
Ex 4,5  –Per ço que [*] lo Senyor Déu de  tos pares t’és aparagut, Déu de Abraam e  
Ex 8,9 -ma quant, e pregaré per tu e per  tos servents e per ton poble que las  
Ex 8,11  granotas de tu e de ta casa, e de  tos servents e de ton poble, e romandran  
Ex 8,21  no’l lexas, jo trematré a tu e a  tos servents e a ton poble e’n tas cases  
Ex 8,29 -s’han de tu e de ton poble e de  tos servents; emperò no’m vullas pus  
Ex 9,14  mias plagues sobre ton cor e sobre  tos servents e ton poble, per ço que  
Ex 9,30  de Déu és, 30 car jo sé que tu ni  tos servents no temeu Déu. 31 Encara lo li 
Ex 10,2  e que ho comptes en las orellas de  tos fills e de tos néts quantas vegades he 
Ex 10,2  en las orellas de tos fills e de  tos néts quantas vegades he opremuts los  
Ex 10,5  que la pedre no destruý, e reuran  tos los arbres dels camps, 6 e compliran  
Ex 10,6  los de Egipte, que may no ho viren  tos pares ni tos avis despuxs que  
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Ex 10,6  que may no ho viren tos pares ni  tos avis despuxs que nasquéran tro al die  
Ex 12,24  paraula qui és en la lig, a tu e a  tos fills per tostemps. 25 E quant  
Ex 13,7 de levat no aparrà en tu ne en tots  tos térmans. 8 E comptaràs a ton fill  
Ex 13,9  en ta mà e quax remembrament en  tos ulls, axí com lig de nostro Senyor  
Ex 13,11  del cananeu, axí com jurà a tu e a  tos pares, e com la t’haurà donada, 12  
Ex 13,13 tot; e lo primer fill de l’home de  tos fills rembràs ab preu. 14 E quant ta  
Ex 13,16  cose posada en remembrament entre  tos ulls, per ço car nostro Senyor nos ha  
Ex 22,29 de tas promíssias. Lo primer nat de  tos fills ma deràs, 30 e de bous e de  
Ex 23,10 anys sembraràs ta terra e ajustaràs  tos blats, 11 e al VII any la lexaràs  
Ex 23,26  jo compliré lo nombre de  tos jorns. 27 »La mia por manaré devant tu 
Ex 23,27  poble a qui tu vendràs, e de tots  tos enamichs gitaràs los costats, 28 e  
Ex 23,31  e tingues la terra. 31 »E posaré  tos térmans de la Mar Roja entrò a la mar  
Ex 32,13 ’t de Abraam e de Ysach e de Jacob,  tos servents, a qui jurist per tu matex e  
Ex 34,16  prengues mullers de lurs fillas a  tos fills, per ço que, pus que ellas  
Ex 34,16  adorat lurs ymatges, no ensutzen  tos fills. 17 »No feràs déus fuzos en  
Ex 34,20  ell, serà ocís. Lo primer fill de  tos rembràs, e no aparràs buyt devant mi.  
Lv 2,14  dons de las tuas promíssies de  tos fruyts a nostro Senyor, de las spigues 
Lv 10,9  per què no’n beuràs tu ni  tos fills com intreràs en lo tabernacle  
Lv 10,13  lo loch sant, car dat és a tu e a  tos fills dels sacrificis del Senyor axí  
Lv 10,14  menjareu en lo loch munde tu e  tos fills e las fillas tuas ab tu, car a  
Lv 10,15  devant Déu, e pertanyen a tu e a  tos fills en lig perdurable, axí com manà  
Lv 18,10  la vergonya de la filla de  tos fills, e de la néta de la filla, car  
Lv 25,14  E com feràs venda a qualsevulla de  tos ciutadans o compreràs d’ell, no  
Lv 25,47  ne ab duresa. 47 »E si algú de  tos frares serà opremut per pobresa e  
Ex 9,32  era vert e lo li ja floria; 32 la  tosella e lo forment no han mal, car  
Ex 2,18  -los: –Per què sou vengudas pus  tost que no solíau? 19 E diguéran: –Un  
Ex 12,11  en vostras mans; e menjar-l’heu  tost, car açò és Pascha, que vol dir  
Ex 32,8  traguist de terra de Egipte, 8 e  tost sa són pertits de la carrera que tu  
Ex 3,15  a vosaltres.” Aquest nom he per  tostemps, e aquest és mon memorial en  
Ex 12,14  Senyor en vostres generacions per  tostemps. 15 »VII dies menjareu lo pa  
Ex 12,24  en la lig, a tu e a tos fills per  tostemps. 25 E quant intrareu en la terra  
Ex 13,9  ulls, axí com lig de nostro Senyor  tostemps en ta bocha, car en mà fort te  
Ex 15,18  mans. 18 Nostro Senyor regnerà per  tostemps [*], 19 car lo cavall de Farahó  
Ex 18,22 altres de X, 22 qui jutgen lo poble  tostemps, e las grans coses e los grans  
Ex 18,26  de X, 26 qui jutjaven lo poble  tostemps, e tot ço que era greu comptaven  
Ex 19,9 parlaré a tu e que creguen a tu per  tostemps. E féu a saber Moysès las  
Ex 21,6  una alena, e serà-li servent per  tostemps. 7 »Si algú ven sa filla en  
Ex 25,15  portada en aquells, 15 qui tendran  tostemps als cercles e jamés no’ls na  
Ex 25,30  sobre la taula pans [*] devant mi  tostemps. 31 »E feràs canalobres d’or  
Ex 27,20  fet a molí, per ço que crem làntie  tostemps 21 al tabernacle del testimoni,  
Ex 28,29  mamorial devant nostro Senyor per  tostemps. 30 E poseràs al reonal del  
Ex 28,38  en tots sos dons. E serà la làmina  tostemps en son front per ço que plàcia a  
Ex 30,8  ensesas al vespre, cremarà ensens  tostemps devant nostro Senyor en vostres  
Ex 32,13 a la vostra sament e possayreu-la  tostemps.” 14 E fou apagat nostro Senyor  
Lv 6,12 en loch net [*]. 12 »E lo foch crem  tostemps sobre la ara de l’altar, lo qual 
Lv 6,18  menjaran ella, e açò sia fur per  tostemps en vostres generacions de  
Lv 13,46 e clemar-s’ha al sacerdot 46 per  tostemps, car labrós és e no nèdeu; e  
Lv 23,41  per VII dies en l’any, per fur a  tostemps en las generacions vostres. E en  
Lv 25,30  que aprés d’ell vendran per  tostemps, e no la porà rembre nelex en l’ 
Ex 1,6  hi foren [*] ell e sos frares e  tot aquell parentiu, 7 los fills de Yrrael 
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Ex 1,22 teméran Déu [*]. 22 E manà Farahó a  tot lo poble e dix: –Tot mascle que  
Ex 3,16 vesitant vesite a vosaltres; jo viu  tot ço que us sdevenech en Egipte, 17 e  
Ex 4,9  flum e scampa-la sobre terra, e  tot ço que poràs del flum gitar serà en  
Ex 6,9  jo sóm Senyor.” 9 E comptà Moysès  tot açò als fills d’Irrael, e ells no l’ 
Ex 6,28-29  rey de Egipte, [*] 28-29 [*]  tot ço que Déu los parlà. 30 E dix  
Ex 7,2  serà ton profeta. 2 Tu li parlaràs  tot ço que jo’t diré, e ell parlarà a  
Ex 7,22 tota la terra de Egipte. 22 E féran  tot axí los encantadors dels egipcians ab  
Ex 8,24  Egipte, e fou complida la terra de  tot linatge de moscas. 25 E apellà Farahó  
Ex 9,19  tramet e ajusta ton bestiar e  tot ço que has al camp, car hòmens e  
Ex 9,25 ensemps [*], 25 e ferí la pedra [*]  tot ço que trobà en los camps, hòmens e  
Ex 10,13  nostro Senyor manà un vent cremant  tot aquell die e tota aquella nit, e al  
Ex 10,15  tota la terra, e guastaren-ho  tot; e fou destroÿda tota la herba de la  
Ex 10,15  axí que res [*] no hy romàs en  tot Egipte. 16 E per ço Farahó cuytà’s e  
Ex 11,8 e diran: “Ix defora de Egipte, tu e  tot lo poble qui és sotmès a tu.” E lavors 
Ex 13,13  e si no’l rembs, auciuràs-lo  tot; e lo primer fill de l’home de tos  
Ex 13,15  e per ço sacrifich a nostro Senyor  tot ço que obre volva que sia mascle [*].” 
Ex 13,22 de nit en semblansa de foch, devant  tot lo poble de Yrrael. 14,Tit Capítol  
Ex 14,6  servís? 6 E pres la sua carreta e  tot lo seu poble ab si, 7 e amenà DC  
Ex 14,20  acostar los uns als altres per  tot lo temps de la nit. 21 E quant hach  
Ex 16,20 na ajustaren al sendemà, e podrí’s  tot e fou ple de vèrmens; e irà’s Moysès  
Ex 16,23  cuynar demà cuynau-ho vuy, e  tot l’alre stojau-ho tro al matí. 24 E  
Ex 18,1  de Median, sogre de Moysès,  tot ço que havia fet nostro Senyor a  
Ex 18,8  tenda, 8 comptà Moysès a son sogre  tot ço que Déu havia fet [*] als egipcians 
Ex 18,8 als egipcians per amor de Yrrael, e  tot lo treball que li sdevench en la  
Ex 18,14  en lo poble? E per què seus sol e  tot lo poble te spera del matí entrò al  
Ex 18,21 obre que fassen. 21 Donchs, tria de  tot lo poble hòmens poderosos i tements  
Ex 18,23 poràs soferir los seus manaments, e  tot lo poble tornar-s’ha axí en pau en  
Ex 18,24 24 E quant açò hach oÿt Moysès, féu  tot ço que ell havia manat, 25 e trià  
Ex 18,25  manat, 25 e trià hòmens nobles de  tot Yrrael, e stablí’ls prínceps del  
Ex 18,26  qui jutjaven lo poble tostemps, e  tot ço que era greu comptaven a ell, e  
Ex 19,8  manat nostro Senyor, 8 e respòs  tot lo poble: –Ço que nostro Senyor ha  
Ex 19,11  die avellarà nostro Senyor devant  tot lo poble sobre lo munt de Sinaý. 12 E  
Ex 19,12  al munt ne toqueu las pertidas de  tot aquell, e qui tocharà lo munt morrà;  
Ex 19,25  Moysès al poble e comptà’ls-ho  tot. 20,Tit Capítol XXV 1 E parlà nostro  
Ex 20,18  l’aze, no res que ell haja. 18 E  tot lo poble oÿa los trons e los lamps e  
Ex 20,24  vostres ovellas e vostros bous en  tot loch on haurà memòria del meu nom;  
Ex 22,5 bestiar que pastur la cose stranya,  tot ço que †menys† val en camp o en vinya  
Ex 23,11  mengen los pobres tel teu poble, e  tot ço que romandrà menjar-ho-han las  
Ex 23,17 camp. 17 »III vegades l’any aperrà  tot mascle devant lo Senyor Déu. 18 »No  
Ex 23,27  mia por manaré devant tu e auciuré  tot lo poble a qui tu vendràs, e de tots  
Ex 24,3  Déu e tots los ajustaments, e  tot lo poble respongué a una veu: –Tots  
Ex 24,7  de la covinensa e legí-la devant  tot lo poble, e ells diguéran: –Tot açò  
Ex 25,2  las promíssias, e pendreu-las de  tot hom qui de grat las ofer. 3 Aquestas  
Ex 26,11  ajustades las bagues, e fasses de  tot un cobriment. 12 E ço qui romandrà als 
Ex 29,2  e crespells alizos ab oli; e feràs  tot açò de forment. 3 E posar-ho-has  
Ex 29,13  lo fonament d’ell. 13 E pendràs  tot lo grex [*] que sobre ells és, e  
Ex 29,18  e sobre son cap, 18 e oferràs  tot lo moltó ab ancens sobre l’altar, e  
Ex 29,24  Senyor, 24 e posar-ho-has  tot sobre las mans de Aron e de sos fills, 
Ex 29,37  e serà sant dels sants;  tot aquell qui’l tocarà serà santificat.  
Ex 30,13  com seran comptats. 13 Açò darà  tot aquell qui passa lo nom: la meytat de  
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Ex 30,29  a ells. 29 E santificar-ho-has  tot, car sants dels sants són: qui las  
Ex 30,34  de bona odor e encens fort luent,  tot serà de agual pes, 35 e feràs timiama  
Ex 30,36  santificació, 36 e quant ho hauràs  tot mesclat e tornat en pólvora ben prima, 
Ex 31,6 savi e resposat per ço que’s fassa  tot ço que a tu he manat: 7 lo tabernacle  
Ex 31,9  e tots lurs vaxells, e làbit ab  tot son fondament, 10 e vestiduras santas  
Ex 31,11 unció e timiama de bona odor [*]; e  tot ço que a tu maní. 12 E dix nostro  
Ex 32,14 fou apagat nostro Senyor que no fes  tot lo mal que havia parlat quantre lo seu 
Ex 33,7  lo seu nom «tenda de covinensa». E  tot lo poble qui havia neguna querela axia 
Ex 33,8  a la tenda [*]. 8 [*] e levave’s  tot lo poble e stava cascú a la porta de  
Ex 33,19  19 E ell respòs: –Jo’t mostraré  tot bé, e seré apellat en nom “Nostro  
Ex 34,3  no hy puig ab tu ni s’hi acost en  tot lo munt, ne ovellas ni bous no hy  
Ex 34,11  temorosa que jo faré. 11 »E guarda  tot ço que jo t’he vuy manat. Jo gitaré  
Ex 34,23  lo temps. 23 »[*] de l’any aperrà  tot mascle teu devant lo Senyor Déu d’  
Ex 34,32 tots los fills de Yrrael e manà’ls  tot ço que havia oÿt de nostro Senyor al  
Ex 35,22 E los hòmens ab las fembras donaren  tot ço qui era a honor de aquell e als  
Ex 35,34  [*]. 34 E ha donat en lo seu cor  tot lo saber a Holiap, fill de Sisament,  
Ex 36,2 E quant hach parlat Moysès a ells e  tot hom savi a qui Déu havia donat saviesa 
Ex 36,3  de Yrrael. E com ells stiguéssan  tot die en la obre, [*] al matí oferiren  
Ex 37,22  e los arbres éran de aquell e  tot era de or pur. 23 [*] VII luernas [*]  
Ex 39,31  E féran los fills de Yrrael  tot ço que Déu havia manat a Moysès, 32 e  
Ex 40,14  perdurable. 14 E féu Moysès  tot ço que havia manat nostro Senyor. 15  
Ex 40,33  dintre per la nuu qui hu cobria  tot, e la magestat de nostro Senyor Déu  
Ex 40,33  hy resplendia, car la nuu ho havia  tot cubert. 34 Car lavors la nuu es pertia 
Lv 1,8 especejats, ço és a saber, lo cap e  tot ço qui s’acosta al fetge, 9 los  
Lv 1,12  los membres, ço és, lo cap e  tot ço qui s’acosta al fetge, e posar-  
Lv 2,16  és del forment e de l’oli, e de  tot l’encens, car sacrifici és a nostro  
Lv 3,3 nostro Senyor, lo grex de la tela e  tot lo grex qui dins ell és 4 e abdosos  
Lv 3,5  e en totas las parts de dins, 5 de  tot açò fassa perfum sobre l’altar,  
Lv 3,10  los lombles e sobre los ronyons, e  tot lo grex de dins 11 pendran los  
Lv 3,15  sobre aquells prop de la ylada, e  tot lo grex de dins, 16 pendrà lo sacerdot 
Lv 3,17  habitacles. Ne grex ne sanch de  tot en tot no menjareu; lo grex que és  
Lv 3,17  Ne grex ne sanch de tot en  tot no menjareu; lo grex que és entorn del 
Lv 4,8 qui és sobre los membres vidals com  tot aquell qui és dedins: 9 dels II  
Lv 4,12  peus e ab los budells [*], 12 e ab  tot lo romanent del cos traurà fora de las 
Lv 4,19  del testimoni. 19 E prenga  tot lo sèu e face’n perfum sobre l’  
Lv 4,31 lo fonament de aquell. 31 E pendràs  tot lo sèu axí com se sol pendre dels  
Lv 6,5  4 totas coses pensades reta, 5  tot ço que per engan volia retenir,  
Lv 6,23  del pare per dret succeyrà, 23 e  tot sacrifici dels sacerdots serà consumit 
Lv 7,9  haurà la pell d’aquell, 9 e  tot sacrifici de cèmola qui serà cuyt en  
Lv 7,9  de cèmola qui serà cuyt en forn e  tot ço que serà cuyt en chassola o en  
Lv 7,34 del Senyor Déu, en ley perdurable a  tot lo poble d’Irrael. 35 »E aquesta és  
Lv 8,3 canestell de pa alís, 3 e ajustaràs  tot lo poble a la porta [*]. 4 [*] defora, 
Lv 8,10 oli ab lo qual untà lo tabernacle e  tot ço que és en ell, 11 e santifichà ells 
Lv 8,21  los budells e los peus, e lo ariet  tot ensès sobre l’altar per ço car era  
Lv 8,25  entorn. 25 E lo sèu e la coha e  tot lo grex qui cobre los budells [*] e  
Lv 10,3  qui s’acosten a mi, e devant  tot lo poble seré glorifichat. E com ho  
Lv 11,2  als fills d’Irrael: »Guardau  tot ço que he scrit per ço que sia vostro  
Lv 11,3  de tots los animals de la terra: 3  tot aquell qui ha depertida la ungle e que 
Lv 11,15  e voltor segons son genus, 15 e  tot corp negre e tot ocell de sa  
Lv 11,15  son genus, 15 e tot corp negre e  tot ocell de sa semblansa, 16 e sturç [*]  
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Lv 11,33  e axí aprés seran mundades. 33 E  tot vaxell de terra en lo qual alguna cose 
Lv 11,41 e serà inmunde tro al vespre. 41 »E  tot ço que grapona sobre la terra sia  
Lv 13,16  altre vegade tornerà en blanchor e  tot l’home cobrirà, 17 concidererà ell lo 
Lv 13,46  és e no nèdeu; e aquest habitarà  tot sol fora de las albergades. 47  
Lv 13,51 ensutzat serà jutjat lo vestiment e  tot ço que serà atrobat, 52 e per amor de  
Lv 14,6  del cedre e la grana e l’hisop, e  tot açò banyarà en la sanch de l’ocell  
Lv 15,11 serà no nèdeu entrò al vespre. 11 E  tot home qui tocharan aquests abans que  
Lv 15,13  totas las suas vestidures e encara  tot lo cos en aygües vives, serà mundada.  
Lv 15,16  ajustament, levar-s’ha lo cos  tot ab aygüe, e serà inmunde entrò al  
Lv 15,23 serà no nèdeu entrò al vespre. 23 E  tot vaxell sobre lo qual ella ceurà,  
Lv 16,16  colpes e de lurs peccats, e segons  tot açò ferà en lo tabernacle del  
Lv 21,11  11 e a negun mort no intre de  tot en tot; emperò sobre son pare e sobre  
Lv 21,11  e a negun mort no intre de tot en  tot; emperò sobre son pare e sobre sa mare 
Lv 22,24  ni en la terra vostra açò de  tot en tot no fassau. 25 De la mà de l’  
Lv 22,24 ni en la terra vostra açò de tot en  tot no fassau. 25 De la mà de l’strany no 
Lv 23,42  e colreu la festa per VII dies, e  tot linatge qui és Yrrael staran en las  
Lv 24,14  lo cap de aquell, e alepiden-lo  tot lo univerç poble. 15 E diràs als fills 
Lv 24,16 de mort e sia opremut ab pedres per  tot lo poble, vullas que sia ciutadà o  
Lv 26,22  bísties, e a poquesa tornerà  tot ço del vostro, e seran desertas las  
Lv 26,44  terra stranya, jo no’ls gitaré de  tot en tot ni no’ls menyspresaré axí que  
Lv 26,44 stranya, jo no’ls gitaré de tot en  tot ni no’ls menyspresaré axí que de tot  
Lv 26,44  ni no’ls menyspresaré axí que de  tot sían consumats, ans altre vegada faré  
Ex 1,22 E manà Farahó a tot lo poble e dix:  –Tot mascle que nexerà, gitau-lo dins lo 
Ex 10,26  oferiam al Senyor Déu nostro? 26  Tot lo bestiar irà ab nós; no romandrà una 
Ex 13,12  ço que serà primer en tas bísties.  Tot açò que hauràs mascle, sagreràs a  
Ex 16,2 que axiren de Egipte. Capítol XXI 2  Tot lo poble de Yrrael murmurava quantre  
Ex 16,23  serà santifichat a nostro Senyor.  Tot ço que haveu a fer demà feu-ho vuy,  
Ex 23,13  de ta serventa e l’estrany. 13  »Tot ço que us he dit guardau. E no  
Ex 24,7  tot lo poble, e ells diguéran:  –Tot açò ferem que nostro Senyor ha  
Ex 25,39  sien fetas d’or molt pur. 39  Tot lo pes del canalobre ab tots los seus  
Ex 34,19  mes de las novellas messas [*]. 19  »Tot ço que obra la vulva del linatge  
Ex 35,5  las promíssias a nostro Senyor.  Tot home las ofira a nostro Senyor de  
Ex 38,24  porpre e de vermelló e de bis. 24  Tot l’or qui fou despès en la obra del  
Lv 3,16  perfum de suau odor al Senyor Déu.  Tot lo sèu serà de nostro Senyor. 17  
Lv 8,27 posà sobre lo sèu e musclo dret. 27  Tot açò ensemps liurà a Aron e a sos  
Lv 10,9  8 E dix nostro Senyor a Aron: 9  –Tot vi és qui pot embriagar; per què no  
Lv 11,26 serà no nèdeu entrò al sol post. 26  »Tot animal que hage ungle mas no serà  
Lv 22,3  aquells que aprés d’ells vendran:  »Tot hom de vostra sament que s’acosterà  
Lv 27,28  aytant com dabans serà stimat. 28  »Tot ço que a Déu serà concegrat, sia home 
Ex 5,12 obre. 12 E fou scampat lo poble per  tota la terra de Egipte a cullir pallas.  
Ex 7,19  -s’han sanch.” E sia sanch en  tota la terra de Egipte, axí en los  
Ex 7,21  l’aygüe del flum, e fou sanch en  tota la terra de Egipte. 22 E féran tot  
Ex 7,24  beura de l’aygüe del flum, car  tota era tornada sanch. 25 E foren  
Ex 8,5  las bassas, e amena granotas sobre  tota la terra de Egipte. 6 E Aron stès sa  
Ex 8,6  e pujaren las granotas e cobriren  tota la terra de Egipte. 7 E féran-ho  
Ex 8,7  e amanaren granotas sobre  tota la terra de Egipte. 8 E apellà Farahó 
Ex 8,16  de la terra, e haurà moscallons en  tota la tera de Egipte.” 17 E féran-ho  
Ex 8,17  e en las donas e en las bísties, e  tota la pols de la terra fou tornada en  
Ex 8,17 terra fou tornada en moscallons per  tota la terra de Egipte. 18 E los  
Ex 8,24  de Farahó e en sos servents e’n  tota la terra de Egipte, e fou complida la 
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Ex 9,9  Farahó, 9 e sia la pols sobre  tota la terra de Egipte, e los hòmens i  
Ex 9,9  e sían vergades las gents en  tota la terra de Egipte. 10 E prenguéran  
Ex 9,11  per las nafres que havían ells e  tota la terra de Egipte. 12 E endureý  
Ex 9,14  no n’hi ha negú semblant a mi en  tota la terra. 15 Ara stendré la mia mà e  
Ex 9,16  e lo meu nom sia comptat en  tota la terra. 17 ¿Encara retens mon poble 
Ex 10,5  en la tua terra 5 que cobriran  tota la terra, que res no aparega, mas que 
Ex 10,12  e pugeran sobre ella e deguastaran  tota herba que sia romasa en la terra de  
Ex 10,13  un vent cremant tot aquell die e  tota aquella nit, e al matí lo vent  
Ex 10,14 que hy aportà, 14 qui pujaren sobre  tota la terra de Egipte [*], que may  
Ex 10,15  fóran ni seran, 15 e cobriren  tota la terra, e guastaren-ho tot; e fou 
Ex 10,15 guastaren-ho tot; e fou destroÿda  tota la herba de la terra e los fruyts  
Ex 10,22  al cel, e fóran fetas tenebres en  tota la terra de Egipte, axí que per III  
Ex 12,6 de aquest mes, e sacrificar-l’ha  tota la moltitut dels fills de Yrrael al  
Ex 12,30  de nits, e tots sos servents e  tota la terra de Egipte, e fou fet gran  
Ex 12,41 açò complit, aquell matex die isqué  tota la host de nostro Senyor de Egipte.  
Ex 14,4  e gloriajar m’he en Farahó e en  tota sa host, e sabran los egipcians que  
Ex 14,7 los carros de Egipte, e los caps de  tota la host. 8 E endureý nostro Senyor lo 
Ex 14,9  trobaren-los prop de la mar; e  tota la cavallaria e los carros de Farahó  
Ex 14,9 cavallaria e los carros de Farahó e  tota la host era en Opiroch, quantre  
Ex 14,17  e glorificaré’m en Farahó e en  tota sa host, en sas carretas e en sos  
Ex 14,21  Senyor e féu gran vent cremant  tota la nit, e tornà-la en sech. E pertí 
Ex 14,28  las carretas e los cavallers e  tota la host de Farahó que éran intrats en 
Ex 16,3  loch del desert, perquè ocies  tota la moltitut ab fam? 4 E dix nostro  
Ex 16,10  10 E com parlàs Aron a  tota la companya dels fills de Yrrael,  
Ex 19,5  sereu mon poble, car mia és  tota la terra, 6 e vosaltres sereu a mi  
Ex 20,4  devant mi. 4 »No faces ymatge en  tota semblansa qui és en lo cel dessús e  
Ex 25,9  e staré enmig d’ells, 9 segons  tota semblansa de tabernacle que jo t’  
Ex 28,8 tornen en u. 8 E aquella texidura e  tota la verietat de la obre serà d’or e  
Ex 28,31  31 »E feràs gonella de sobremuscle  tota de jacint, 32 e haurà enmig de açò  
Ex 30,28  de timiana, 28 e d’holocaust e  tota roba qui’s tany a ells. 29 E  
Ex 31,3  e d’enteniment e de saber per fer  tota obre 4 que hom pot pensar [*], d’or  
Ex 32,13  axí com las stelas del cel, e  tota aquesta terra de què he parlat daré a 
Ex 35,1  XXXXI 1 E quant fou ajustada  tota la companya dels fills de Yrrael, dix 
Ex 35,4 die del dissapte.” 4 E dix Moysès a  tota la companya dels fills de Yrrael:  
Ex 35,20 usen a mi de sacerdoci.” 20 E isqué  tota la moltitut dels fills de Yrrael  
Ex 39,20  20 E féran gonella de sobremuscle  tota de jacint, 21 e cabès dessús e vora  
Ex 39,32  lo tabernacle e lo cobriment e  tota la obra, e los anells e las taulas  
Ex 39,43  Déu. 43 E quant Moysès viu que  tota la obra era acabada, beneý’ls.  
Ex 40,31 manà la tenda a l’intrant. E quant  tota la obra fou acabada e lo tabernacle  
Lv 1,6  la porta del tabernacle. 6 E [*]  tota la pell del sacrifici [*] trencaran  
Lv 2,13  [*] del teu sacrifici, que en  tota ta oferta oferràs sal. 14 »Si en  
Lv 4,13 solen gitar las cendres. 13 »Car si  tota la coŀlecció de Yrrael se ignorave e  
Lv 6,22  de suavetat a nostro Senyor. 22 E  tota la oferta serà cremada en l’altar  
Lv 6,30  car sant dels sants és, 30 e  tota oferena que’s degoll per peccat de  
Lv 7,27  axí d’ocells com de bestiar; 27  tota ànima qui menjarà sanch parirà de son 
Lv 9,5  en lo qual loch, com stigués  tota la moltitut devant lo Senyor Déu, 6  
Lv 9,23 poble. E aparech la glòria de Déu a  tota la moltitut. 24 E veus que foch axí  
Lv 10,6  no muyrau, per ço que sobre  tota la coŀlecció no ischa indignació. E  
Lv 11,34  demunt ells seran no nèdeus, e  tota cose que beureu gequida de tots los  
Lv 11,36  36 E las fonts e las sisternes e  tota cose on se ajústan las aygües seran  
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Lv 13,12  la lebrozia en la conna e cobrirà  tota la carn del cap tro als peus, e açò  
Lv 13,13 lo prevere que la lebrozia li cobre  tota la carn, jutjar-l’ha per lebrozia  
Lv 13,13 l’ha per lebrozia nèdea per ço car  tota és tornada en blanchor; home és  
Lv 14,36  serà en aquella, per ço que  tota no sia feta inmunde de la cose que en 
Lv 14,45  e las suas parets e la sua fusta e  tota la universa pólvora sia gitada fora  
Lv 14,54  per dret. 54 »Aquesta és la lig de  tota lebrozia e de percudiment, 55 de  
Lv 16,5  ell serà levat. 5 »E ell rebrà de  tota la moltitut dels fills d’Irrael II  
Lv 17,14  carns no menjareu, car la ànima de  tota carn és en sanch, e qualquequal  
Lv 18,29  de vosaltres hi habitaven, 29 car  tota ànima qui ferà alguna de aquestas  
Lv 19,2  Senyor a Moysès dient: 2 –Parle a  tota la coŀlecció dels fills d’Irrael e  
Lv 25,9  perdonament tochareu la botzina en  tota la universa terra vostre. 10 E  
Lv 25,10  Remissió de tots los habitadors de  tota la terra, car aquell és jubileu; l’  
Lv 25,24  en ella, 24 per la qual cose  tota la regió de la vostre possació sots  
Lv 26,1  vosaltres pedre entretallada en  tota la vostra terra per ço que adoreu a  
Lv 27,29  sant dels sants al Senyor. 29 E  tota concegració que serà oferta per home, 
Ex 12,47 defora, ne trencharàs lo seu os. 47  »Tota la companya dels fills de Yrrael  
Ex 17,1  Ex 17,Tit Capítol XXII 1  Tota la moltitut dels fills de Yrrael  
Lv 15,4  qui corre, aytal humor és leig. 4  Tota la strada en la qual ell dormirà e en 
Lv 17,12  de assò dix als fills d’Irrael:  Tota ànima de vosaltres no mengerà sanch,  
Lv 23,29  vosaltres lo Senyor Déu vostro. 29  Tota ànima que no serà aflegida en aquell  
Lv 27,25  en sort de la sua possació. 25  »Tota stimació sia segons lo cicle del  
Ex 3,15  e aquest és mon memorial en  totas coses en las generacions. 16 Vé e  
Ex 3,20 anar lo rey de Egipte [*] 20 [*] en  totas las mias maravellas que faré enmig  
Ex 4,21  Senyor: –Vé e ratorna en Egipte, e  totas las maravellas que jo posí en ta mà  
Ex 4,28  Déu [*]. 28 E comptà Moysès a Aron  totas las paraulas de nostro Senyor per  
Ex 4,30  fills d’Irrael. 30 E parlà Aron  totas las paraulas que nostro Senyor havia 
Ex 8,6  Egipte. 6 E Aron stès sa mà sobre  totas las aygües de Egipte, e pujaren las  
Ex 9,14  14 car aquesta vegada trematré  totas las mias plagues sobre ton cor e  
Ex 11,10 de Egipte. 10 E Moysès e Aron féran  totas las maravellas qui són stades ditas  
Ex 13,2  axí de hòmens com de bèsties, car  totas coses són mias. 3 E dix Moysès al  
Ex 16,13  tantas de guatles que cobriren  totas las tendas, e al matí hach una  
Ex 17,16  de Déu serà quantre Amalech per  totas generacions. 18,Tit Capítol XXIII 1  
Ex 19,7  del poble per edat, e sponé’ls  totas las paraules que havia manat nostro  
Ex 20,1 Capítol XXV 1 E parlà nostro Senyor  totas aquestas coses o paraulas: 2 –Jo sóm 
Ex 24,3  e retornà al poble e dix-los  totas las paraulas de nostro Senyor Déu e  
Ex 24,4  de Déu farem. 4 E Moysès scriví  totas las paraulas de Déu, e levà’s matí  
Ex 24,8  que féu Déu ab vosaltres sobre  totas las tuas paraulas. 9 E pujaren  
Ex 25,22  sobre la archa del testimoni, de  totas coses que manaré per tu als fills d’ 
Ex 26,2  colzades [*]; de una masura seran  totas 3 les V cortinas, e sí seran  
Ex 26,17 taula ab l’altre; en aquesta guisa  totas las taulas seran aparellades. 18 E  
Ex 26,24  dessús, e un ajustament las tendrà  totas; e seran ajustades [*] las II taulas 
Ex 28,40  gonellas de li e bragués e tiares,  totas aquestas coses en glòria e en honor. 
Ex 29,14 lo cuyro e los fems cremaràs defora  totas las albergades, per ço car és per lo 
Ex 29,25  devant nostro Senyor. 25 E pendràs  totas coses de las mans d’ells e  
Ex 34,19  del linatge masculí serà meu; de  totas las qui han ànima, axí de bous com  
Ex 34,22  messa de forment, e la festa com  totas coses sa amàgan e torna lo temps. 23 
Ex 35,23  de cabres, de grat ho donaven,  totas pells de moltons rubricades e  
Ex 35,35  de porpre [*] e de bis, e de texir  totas coses [*] que tròpien. 36,Tit  
Ex 36,9  e d’alt IIII; una masura havían  totas las cortinas. 10 E ajustà [*] las  
Ex 36,15  lonch XXX colzos, e d’ample IIII;  totas éran de una masura. 16 E ajustaren V 
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Ex 36,18  e que’n fos fet un mantell de  totas las sagas. 19 E féu lo cobertor del  
Ex 36,22  ajustàs ab l’altre; axí ho féu en  totas las taulas del tabernacle. 23 E  
Ex 38,10  vazos; als caps de las colones e  totas las entelladuras de la obra era d’  
Ex 38,16  colonas e atrestants vazos, 16 e  totas las tendas [*] éran de bis retort,  
Ex 38,18 colzos, segons la masura que havían  totas las tendas del palau. 19 E las  
Lv 1,13  ab aygüe, e lo sacerdot oferrà  totas las ofertas sobre l’altar en  
Lv 3,4  los ronyons e en los lombles e en  totas las parts de dins, 5 de tot açò  
Lv 4,9  prop de la ylada, e del fetge, e  totas coses, 10 axí com de sacrifici de  
Lv 4,11  de l’holocaust. 11 E la pell e  totas carns ab lo cap e ab los peus e ab  
Lv 5,3  la inmundícia de l’home segons  totas las sutzures que ensutzen o ensutzar 
Lv 6,3  cose perduda o la li selarà, o en  totas aquestas maneras o en una de totas  
Lv 6,3  totas aquestas maneras o en una de  totas ferà contra aquell en las quals  
Lv 6,4  coses solen peccar los hòmens, 4  totas coses pensades reta, 5 tot ço que  
Lv 9,5  aparrà a nós Déu.” 5 E aportaren  totas las coses que manà Moysès a la porta 
Lv 10,6  indignació. E los vostros frares e  totas las cases de Yrrael ploreran sobre  
Lv 11,20  e putpuda e rata pinada. 20 »E  totas voletaries anant sobre IIII peus  
Lv 11,28  serà no nèdeu entrò al vespre, car  totas aquestas coses seran comptades entre 
Lv 11,44  No ensutzeu las vostres ànimas en  totas las reptílies qui’s moven sobre  
Lv 11,46  animals e de las voletaries e de  totas ànimas vivents que’s moven en las  
Lv 13,59  de lana e de li e de stam e de  totas coses sots pell, com se deguen  
Lv 14,11  l’home, stablirà aquell e  totas aquestas coses devant Déu, a la  
Lv 14,12  e lo cister de l’oli, e oferrà  totas las coses devant Déu. 13 E degollarà 
Lv 14,32  del lebrós que no pot haver  totas coses en son abundement. 33 E parlà  
Lv 14,36  lo prevere manarà a ell que deneig  totas las universes coses de la case abans 
Lv 15,13  aprés la sua mundació, e levades  totas las suas vestidures e encara tot lo  
Lv 16,16 16 E perdonerà sobre lo santuari de  totas las inmundícies dels fills d’Irrael 
Lv 16,19 netegerà ell e santificarà a ell de  totas las inmundícies dels fills de  
Lv 16,21  sobre lo cap d’aquell, confessarà  totas las iniquitats dels fills de Yrrael  
Lv 16,21  iniquitats dels fills de Yrrael e  totas las colpes e encara tots los peccats 
Lv 16,22 -n’ha lo cabrit sobre lo ceu cap  totas las iniquitats lurs en terra  
Lv 17,7 no degollen negunes presentalles de  totas las coses a las ýdoles ab las quals  
Lv 17,14  -la ab terra, 14 car la ànima de  totas las carns és la sanch. Per què jo  
Lv 18,24 gran letgesa. 24 »No us ensutzeu en  totas aquestas coses en las quals són  
Lv 20,23  quals jo gitaré devant vosaltres;  totas aquestas coses faeren ells, per què  
Lv 20,25  ànimas en ovella ni en ocell e en  totas coses que’s moven en terra que jo  
Lv 22,5  5 ne tocharà nenguna reptília en  totas coses inmundes en las quals és sutze 
Lv 23,3  en aquell die. Dissapte [*] és en  totas las vostras habitacions. 4 »E  
Lv 23,14  Déu. Manament és perdurable en  totas generacions vostres e en vostres  
Lv 23,17  sacrificis novells al Senyor 17 en  totas vostres habitacions: [*] pans de las 
Lv 23,21 en aquell. Açò és fur perdurable en  totas vostres habitacions e’n las vostres 
Lv 23,31  serà fur perdurable a vosaltres en  totas vostres generacions e en totas  
Lv 23,31  en totas vostres generacions e en  totas vostres habitacions, 32 car dissapte 
Lv 23,44  E parlà Moysès als fills d’Irrael  totas las sotlempnitats de nostro Senyor.  
Lv 24,23  Senyor Déu vostro. 23 E Moysès dix  totas aquestas coses e paraules als fills  
Lv 25,7  ab tu, 7 e tas bísties e  totas tas ovellas que’t nexeran menjaran  
Lv 25,28  any jubileu; e en aquell, emperò,  totas las vendas sían retudes e cascú  
Ex 1,5  4 Dan, Gad, Asser e Benjamín. 5  Totas las ànimas qui isquéran de la cuxa  
Ex 27,17  colones ab aytants fonaments. 17  Totas las colones del palau seran vestidas 
Lv 2,11 de las ofertas de nostro Senyor. 11  »Totas las prezentallas que seran ofertas  
Lv 15,20  sia depertida per VII dies. 20 E  tothom qui tocharà a ella sia no nèdeu  
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Lv 25,13  13 »En l’any jubileu retornerà  tothom en las possacions. 14 E com feràs  
Ex 6,3 a Abraam e a Ysach e a Jacob en Déu  totpoderós, en nom meu, e Adonay no  
Ex 34,23  teu devant lo Senyor Déu d’Irrael  totpoderós, 24 car quant jo havia toltas  
Ex 15,3  a baró bataller, e lo seu nom és  Totpoderós. 4 Los carros de Farahó e la  
Ex 3,16  en las generacions. 16 Vé e ajusta  tots los pus vells de Yrrael, e diràs: “Lo 
Ex 4,19  [*]: –Vés, torna en Egipte, que  tots aquells són morts qui volían la tua  
Ex 4,29  29 E venguéran ensemps e ajustaren  tots los vells dels fills d’Irrael. 30 E  
Ex 5,13 -los e dèyan: –Compliu vostre obra  tots dies axí complidament com fèyau quant 
Ex 7,18  aygües pudiran, e seran turmentats  tots los de Egipte qui beuran l’aygüe  
Ex 8,2  2 E si no’ls vols lexar, jo faré  tots los teus térmans ab granotas, 3 [*]  
Ex 8,21  e a ton poble e’n tas cases  tots linatges de mosques, e las cases dels 
Ex 9,6  6 [*] e en l’altre die moriren  tots los bestiars dels egipcians, e de las 
Ex 9,19  sobre los quals caurà la pedra,  tots morran.” 20 E aquell qui tembrà Déu o 
Ex 9,21  paraula de nostro Senyor Déu lexà  tots los seus servents als camps e las  
Ex 10,6  cases e dels teus servents e de  tots los de Egipte, que may no ho viren  
Ex 11,5  “Anit entrerà en Egipte 5 e morran  tots los primers fills en terra de Egipte, 
Ex 11,5  sua sirventa qui és en la mola, e  tots los primers fills del bestiar. 6 E  
Ex 11,8  dels fills d’Irrael.” 8 E  tots aquests sirvents vendran a mi, e  
Ex 12,12  la terra de Egipte [*], e feriré  tots los primers fills en terra de Egipte, 
Ex 12,12 pus sotil bístia, e faré judicis en  tots déus de Egipte, que jo sóm Senyor. 13 
Ex 12,29 a Moysès e Aron. 29 E a la mija nit  tots los primers fills en terra de Egipte  
Ex 12,29  la cativa qui era en lo càrcer, e  tots los primers fills de las bísties. 30  
Ex 12,30  30 E levà’s Farahó de nits, e  tots sos servents e tota la terra de  
Ex 12,50  lo strany laurador [*]. 50 E feren  tots los fills d’Irrael axí com nostro  
Ex 13,2  a Moysès e dix: 2 –Santifique’m  tots los primers fills que han uberta la  
Ex 13,7  res de levat no aparrà en tu ne en  tots tos térmans. 8 E comptaràs a ton fill 
Ex 14,7  7 e amenà DC carretas triades de  tots los carros de Egipte, e los caps de  
Ex 15,15  los forts de Moab; enfortiren-sa  tots los stadans de Canahan 16 e vingue  
Ex 16,6  6 E diguéran Moysès e Aron a  tots los fills de Yrrael: –Al vespre  
Ex 16,22  II masures per cascun home. E  tots los prínceps vinguérana Moysès e  
Ex 18,9  e alegrats. 9 E alegrà’s Getró de  tots los béns que Déu havia fets a Yrrael, 
Ex 18,11 11 Ara he conegut que és gran sobre  tots los déus, per ço car argullós havia  
Ex 18,12 nostro Senyor. E aparellaren Aron e  tots los vells de Yrrael que menjassen pa  
Ex 23,16  de l’any, quant hauràs ajustats  tots los blats del camp. 17 »III vegades  
Ex 23,27 tot lo poble a qui tu vendràs, e de  tots tos enamichs gitaràs los costats, 28  
Ex 24,3 las paraulas de nostro Senyor Déu e  tots los ajustaments, e tot lo poble  
Ex 25,36  e los canons de aquell seran  tots ab martell stoserats d’or pur. 37 E  
Ex 25,39 pur. 39 Tot lo pes del canalobre ab  tots los seus vexells haurà I quintar d’  
Ex 27,3  a ressabiments dels fochs, e feràs  tots los vaxells d’aram; 4 e una grazala  
Ex 27,19  e hauran fondaments de aram. 19 E  tots los vaxells del tabernacle en tots  
Ex 27,19  tots los vaxells del tabernacle en  tots los uzos e sirmònies; e feràs de aram 
Ex 28,3  en glòria e honor. 3 E parlaràs a  tots los savis de cor e complits de spirit 
Ex 28,30  son pits devant nostro Senyor per  tots temps. 31 »E feràs gonella de  
Ex 28,38 sacrificaran los fills de Yrrael en  tots sos dons. E serà la làmina tostemps  
Ex 28,41  ab ell, e sagraràs las mans de  tots, santificharàs-los per ço que  
Ex 31,7  e lo feristol qui sobre ella és, e  tots los vaxells del tabernacle, 8 e la  
Ex 31,9  de timiana, 9 e de holocaust e  tots lurs vaxells, e làbit ab tot son  
Ex 32,26  -se a mi. E ajustaren-sa a ell  tots los fills de Leví. 27 E dix-los:  
Ex 33,10  Déu ab Moysès. 10 E vèyan-ho  tots que la columpna stava a la porta de  
Ex 33,16  nós per ço que siam glorificats de  tots los pobles de la terra? 17 E dix  
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Ex 34,10  Senyor: –Jo faré covinensa así que  tots ho veuran, e feré senyals que may no  
Ex 34,31  -s’hi prop. 31 E apellà Aron e  tots los prínceps del poble, e ells anaren 
Ex 34,32 haguéran parlat, 32 venguéran a ell  tots los fills de Yrrael e manà’ls tot ço 
Ex 35,22 vestits sants, e armellas e anells,  tots vaxells d’or fou partit en dons de  
Ex 35,29 que Déu havia manadas per Moysès, e  tots los fills de Yrrael sacrificaren a  
Ex 36,3  ofert a la obre a fer, 3 liurà’ls  tots los dons dels fills de Yrrael. E com  
Ex 36,3  en la obre, [*] al matí oferiren  tots los vots del poble. 4 Donchs, los  
Ex 36,8  hi bastava e hy sobrava. 8 E féran  tots los savis de cor, a complir la obre  
Ex 37,24  I besant d’or lo canalobre ab  tots sos vexells. 25 E féu altar de  
Ex 38,30  e altar de aram ab sa grasella ab  tots los vaxells que ab ús d’ells sa  
Ex 39,39  39 e altar de aram, [*] e  tots sos vaxells, e labis ab son vas, e  
Ex 40,10  10 l’altar de holocaust e  tots sos vaxells, 11 [*] sacrets ab oli de 
Ex 40,36 de nit, e vèyan-ho los pobles per  tots lurs statges. ExplAcí finex lo libre  
Lv 3,14 lo grex qui cobre lo ventre e tocha  tots los membres vidals, 15 e los II  
Lv 3,17  dret en las generacions, en  tots los vostros habitacles. Ne grex ne  
Lv 4,2  per ignorància de sacrifici e de  tots los manaments que lo Senyor ha manat  
Lv 6,12  lo sacerdot matent en ell lenya  tots dies al matí, e lo holocaust posat,  
Lv 6,18 generacions de sacrifici al Senyor;  tots aquells qui tocharan aquella seran  
Lv 7,10 mesclat o sia secha menys de res, a  tots los fills d’Irrael sia depertit per  
Lv 7,26 del ceu poble. 26 »E de la sanch de  tots los animals no menjareu en menjar,  
Lv 8,11  lo altar VII vegades, 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 majors nats d’Irrael, e dix a  
Lv 10,11 11 e ensenyareu als fills d’Yrrael  tots los meus furs que ha parlats Déu a  
Lv 11,2  són los animals que menjareu de  tots los animals de la terra: 3 tot aquell 
Lv 11,9  són lícites a vosaltres de menjar:  tots aquells qui han ales e scata, axí en  
Lv 11,27  27 E qui irà sobre ses palmes de  tots los animals que van ab IIII peus,  
Lv 11,31  e cameleon e luert e cocodilus; 31  tots aquests són no nèdeus, e qui tocarà  
Lv 11,34  e tota cose que beureu gequida de  tots los vaxells serà inmunde. 35 E  
Lv 14,8  se levarà la vestimenta, raurà’s  tots los pèls del cos e lau-se en aygüe, 
Lv 15,24  serà no nèdeu per VII dies, e en  tots los lochs on ell dormirà ensutzerà.  
Lv 16,21  Yrrael e totas las colpes e encara  tots los peccats de aquells. E com haurà  
Lv 16,30  perdó vostre e encara mundement de  tots vostros peccats: devant nostro Senyor 
Lv 16,31 e afligireu vostres ànimas a fur de  tots temps. 32 »E perdonerà lo sacerdot  
Lv 16,34  per los fills d’Irrael e per  tots los peccats de aquells una vegada en  
Lv 17,2  2 –Digues a Aron e a sos fills e a  tots los fills d’Irrael e digues-los:  
Lv 19,24  de aquells. 24 Entrò al quart any  tots los fruyts d’aquells santifichareu  
Lv 19,37  de terra de Egipte. 37 »Guardau  tots los meus manaments e tots los  
Lv 19,37  »Guardau tots los meus manaments e  tots los universos juýs e feu aquells. Jo  
Lv 20,5 son parentat, e perseguiré aquell e  tots aquells qui concentiran a ell per ço  
Lv 20,14 mare e filla, fa gran letgesa; sían  tots cremats; no romanga aytal letgesa  
Lv 20,24  qui he depertits vosaltres de  tots los altres pobles; 25 donchs,  
Lv 20,26  qui he depertits a vosaltres de  tots los pobles per ço que fósseu meus. 27 
Lv 21,21  o lantillós o pigatós; 21  tots aquells del linatge de Aron que  
Lv 21,24 dix Moysès a Aron e a sos fills e a  tots los fills d’Irrael, axí com li fou  
Lv 22,18  e a sos fills, e diràs a ells e a  tots los fills de Yrrael: »Hom de la casa  
Lv 23,39  mes setè, com vosaltres ajustareu  tots los fruyts de la vostre terra,  
Lv 24,14  flastomador fora las albergades, e  tots aquells que oÿren dir la flastomia  
Lv 25,8  anys, ço és, VII vegades VII, que  tots ensemps fan XXXXVIIIIº anys, 9 e  
Lv 25,10  Lè, e apellar-l’heu Remissió de  tots los habitadors de tota la terra, car  
Lv 25,32  levitans que sían en las ciutats,  tots temps las poden rembre. 33 E si no  
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Lv 26,14  si vosaltres no oyreu ni no fareu  tots los meus manaments, 15 ni si  
Lv 26,34  a la terra los ceus dissaptes e  tots los dies de la sua solitut, car  
Ex 12,33  poble de la terra yvàs, car deya:  «Tots morim!» 34 E aportà lo poble farina  
Ex 24,3 e tot lo poble respongué a una veu:  –Tots los manaments de Déu farem. 4 E  
Ex 35,29  fer timiama de olor fort suau. 29  Tots los hòmens e las fembras ab pensa  
Lv 6,29  respat e puxs levat ab aygüe. 29  »Tots los mascles del linatge sacerdotal  
Lv 7,6  a nostro Senyor per la colpa. 6  Tots los mascles de linatge de prevere en  
Lv 11,34 amor de assò deu ésser trenchat. 34  Tots los menjars que menjareu, si serà  
Lv 27,30  e si ho és, sia mort per mort. 30  »Tots delmes de terra, axí de blats com de 
Ex 27,8  que no serà gens macís, abans serà  tou de dins, axí com és a tu en lo munt  
Ex 32,23  s’ha sdevengut a Moysès, qui’ns  trach de terra de Egipte”; 24 e jo diguí  
Lv 5,15  Déu a Moysès dient: 15 –Ànima con  tractarà falcia e’n arror en aquellas  
Ex 3,11  çó jo, que vaja al rey Farahó e  traga los fills de Yrrael de Egipte? 12 E  
Ex 4,6 en ton si. E quant le hy hach mesa,  tragué-la mazella en semblansa de neu. 7 
Ex 4,7  vegada al si. E mès-la-hy, e  tragué-la’n altre vegada, e fou  
Ex 13,3  servitut, en què nostro Senyor vos  tragué de aquest loch en mà fort, que no  
Ex 13,9  en ta bocha, car en mà fort te  tragué de Egipte; 10 e guarda aquest  
Ex 13,14  açò?”, diràs-li: “En mà fort nos  tragué nostro Senyor de Egipte, de la casa 
Ex 32,4  aquests són los teus déus, qui’t  traguéran de terra de Egipte! 5 E quant ho 
Ex 33,15  –Si tu no’ns vas devant, no’ns  tragues de aquest loch, 16 car ¿en què  
Ex 3,17  en Egipte, 17 e dix que us  tragués de la aflicció de Egipte e us  
Ex 14,11  què ho volguist axí fer, que’ns  traguessas de Egipte? 12 ¿No és aquesta la 
Ex 20,2  paraulas: 2 –Jo sóm Déu teu qui’t  traguí de terra de Egipte, de la casa de  
Ex 32,7  que lo teu poble ha peccat, que  traguist de terra de Egipte, 8 e tost sa  
Ex 32,11 tua fortsa quantre lo teu poble que  traguist de terra de Egipte en gran  
Ex 4,28  de nostro Senyor per què havia  tramès los senyals que havia manats. 29 E  
Ex 5,22  aquest poble? Per què m’has  tramès 23 per ço que jo intràs a Farahó  
Ex 9,7  de Yrrael neguna no’n morí. 7 E  tramès-hi Farahó, e no’n trobà neguna  
Ex 9,27 a on éran los fills de Yrrael. 27 E  tramès Farahó a Moysès e Aron, e dix:  
Ex 9,19  edifichada entrò ara. 19 Donchs,  tramet e ajusta ton bestiar e tot ço que  
Lv 25,46  en servents, 46 e per heretatge,  transportant en aquells que aprés d’ells  
Ex 21,26  negú son servent o serventa e li  trau l’ull e’l ferà orp, tremetrà’l-  
Lv 4,12  12 e ab tot lo romanent del cos  traurà fora de las albergades, en loch net 
Lv 6,11  ha d’altres, e pendrà la sendra e  traurà-la fora de las albergades, e  
Ex 25,15  als cercles e jamés no’ls na  trauran. 16 [*] 17 »[*] e tendrà de  
Ex 7,5 [*] stesa la mia mà sobre Egipte, e  trauré los fills de Yrrael del mig d’  
Ex 12,17  tany a menjar. 17 [*] e aquell die  trauré la host de Egipte, e guardareu  
Ex 15,9  La mia ànima serà complida, e  trauré mon cultell, la mia ànima los  
Lv 26,33  scamparé entre las gents, e  trauré aprés vosaltres lo meu cultell, e  
Ex 18,8  per amor de Yrrael, e tot lo  treball que li sdevench en la carrera, e  
Ex 18,18  –No fas bona cose. 18 De foll  treball seràs guastat tu e aquest poble  
Ex 12,51  a Moysès e Aron, 51 e en un die  tregué nostro Senyor los fills de Yrrael  
Ex 32,8 Yrrael, aquest és lo teu déu qui’t  tregué de terra de Egipte!” 9 E dix nostro 
Ex 6,26  a qui manà nostro Senyor que  tregués los fills de Yrrael de la terra de 
Ex 29,46  sóm lo Senyor Déu d’ells qui’ls  treguí de terra de Egipte per ço que jo  
Lv 23,43 tabernacles los fills d’Irrael com  treguí a ells de terra de Egipte. Jo sóm  
Lv 25,42  42 car ells són mos servents e jo  treguí a ells de terra de Egipte. E no  
Ex 32,12  los de Egipte que per ço los ne  treguist, [*] que’ls ociessas en los  
Ex 33,1  aquest loch, tu e lo teu poble que  treguist de terra de Egipte, en la terra  
Ex 15,7 glòria deposist los meus enamichs.  Trematist la tua ira qui’ls deguastà axí 
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Lv 16,8  un a Déu, e l’altre a cabrit «na  trematran». 9 E oferrà Aron aquell qui  
Ex 33,12  aquest poble, e no’m mostres qui  trematràs ab mi, e majorment com hages  
Ex 3,10  dels egipcians. 10 Mas vina, e  trematré’t al rey Farahó per ço que  
Ex 8,21  sacrifich, 21 e si no’l lexas, jo  trematré a tu e a tos servents e a ton  
Ex 9,14  sacrifich, 14 car aquesta vegada  trematré totas las mias plagues sobre ton  
Ex 23,20 cabrit ab let de sa mare. 20 »Jo’t  trematré mon àngel, e yrà devant tu [*].  
Ex 33,2  “A la tua sament la daré.” 2 E  trematré devant tu l’àngel per ço que git 
Lv 26,22  per rahó de vostros peccats, 22 e  trematré a vosaltres bísties salvatges que 
Lv 26,25  E com fugireu en las ciutats, jo  trematré pestilència enmig de vosaltres, e 
Ex 2,5 E quant hach vista la sistella [*],  tremès-hi una de las sirventas e  
Ex 3,13  he: “Lo Déu de vostres pares m’ha  tremès a vosaltres”; si’m diuhen: “Quin  
Ex 3,15  Déu de Ysach e Déu de Jacob, m’ha  tremès a vosaltres.” Aquest nom he per  
Ex 7,16 -li: “Lo Senyor dels hebreus m’ha  tremès a tu e diu: Lexa lo meu poble que  
Ex 16,6  sabreu que nostro Senyor vos ha  tremès de terra de Egipte, 7 e al matí  
Ex 21,26  e li trau l’ull e’l ferà orp,  tremetrà’l-na franch per l’ull que li  
Ex 15,15 fóran torbats los duchs de Edom, e  tremolament tench los forts de Moab;  
Ex 32,19  fort, e gità las taulas de la mà e  trencà-las al peu del munt. 20 E pres lo 
Ex 20,25  no’l ma edificharàs de pedres  trencades, e si levas ton cultell sobre  
Lv 1,6  [*] tota la pell del sacrifici [*]  trencaran los membres per pessas, 7 e  
Lv 1,15  -li lo cap al coll axí que sia  trencat lo cuyro, e lexen córrer la sanch  
Ex 22,2  per una. 2 E si és ladre qui  trench casa de nits e hy és trobat, e  
Ex 34,13  [*], 13 mas destroex lurs ares e  trencha lurs ymatges e lurs ýdolas. 14 »No 
Ex 29,17 peus levats poseràs sobre las carns  trenchades e sobre son cap, 18 e oferràs  
Lv 24,20  a ell sia fet: 20 Trenchadura per  trenchadura, ull per ull, dent per dent;  
Lv 24,20 com ell haurà fet a ell sia fet: 20  Trenchadura per trenchadura, ull per ull,  
Lv 7,18  sa ensutzerà, serà colpable del  trenchament de la lig. 19 »E la carn que  
Lv 1,17  què hom sol gitar la cendra. 17 E  trencharà las suas axellas, e no las  
Ex 12,46  de las suas carns defora, ne  trencharàs lo seu os. 47 »Tota la companya 
Ex 23,24  lus obras, abans las destruyràs e  trencharàs las ymatges. 25 E servireu a  
Lv 26,26 mans de vostros enamichs, 26 e puxs  trencharé lo bastó del pa vostro axí que X 
Lv 26,30  30 E destroviré vostras altesas e  trencharé vostres ymatges, e cauran en  
Ex 12,9  menjareu, mas la bocha no li  trenchareu. 10 E no’n romandrà res tro al 
Lv 6,28 qual la carn d’ell serà cuyta, sia  trenchat; e si serà vaxell de coure, sia  
Lv 11,33  e per amor de assò deu ésser  trenchat. 34 Tots los menjars que  
Lv 15,12  de terra que ell hage tochat sia  trenchat, e si és de fust, sia levat ab  
Lv 22,22  serà en aquell, 22 axí com sech o  trenchat o havent sanadura de algun mal, o 
Lv 26,13  ço que no servísseu a ells, e qui  trenquí las cadenas entorn de vosaltres e  
Lv 26,13  las cadenas entorn de vosaltres e  trenquí la brancha del vostro jou e maní- 
Ex 34,1 paraulas que éran en las altres que  trenquist. 2 Sies aparellat demà que munts 
Ex 3,12  que jo t’he manat: que com hauràs  tret lo poble de Egipte, sacrificaràs en  
Ex 18,1  per ço car nostro Senyor havia  tret Yrrael de Egipte, 2 pres Sephorà  
Ex 18,9  fets a Yrrael, per ço car lo havia  tret de la mà dels egipcians, 10 e dix:  
Ex 21,26 ’l-na franch per l’ull que li ha  tret; 27 e si la dent li arrancha a son  
Ex 6,7  Déu, e que jo sóm Senyor qui us he  trets dels càrcers dels egipcians, 8 e  
Ex 13,16  per ço car nostro Senyor nos ha  trets de Egipte en mà fort. 17 E per ço,  
Ex 16,32  jo’ls nodrí al desert quant fos  trets de Egipte.” 33 E dix Moysès a Aron:  
Ex 32,1  ha sdevengut a Moysès, qui’ns ha  trets de la terra de Egipte. 2 E dix-los 
Ex 12,33 anau-vos-na e beneÿu-ma, 33 e  treyeu-los de Egipte. E cuytava’ls que  
Ex 18,21  e la obre que fassen. 21 Donchs,  tria de tot lo poble hòmens poderosos i  
Ex 17,9 en Refizim. 9 E dix Moysès a Josuè:  –Tria barons e ix a combatre quantre  
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Ex 18,25  tot ço que ell havia manat, 25 e  trià hòmens nobles de tot Yrrael, e stablí 
Ex 30,23  –Pren odors de la mirra primera e  triada D cicles, de canyella la mitat, ço  
Ex 14,7  poble ab si, 7 e amenà DC carretas  triades de tots los carros de Egipte, e  
Lv 10,10  10 per ço que hajau ciència de  triar entre sant e no sant, e entre sutze  
Lv 13,17  17 concidererà ell lo sacerdot e  triar-l’ha per munde. 18 »E la carn e  
Ex 15,4  gità en la mar, e los prínceps són  triats e són-se aginollats en la mar  
Lv 27,33  a nostro Senyor. 33 No  tries ni bo ni mal, ne serà cambiat per  
Ex 32,1  1 E viu lo poble que Moysès sa  trigava a devellar del munt, ajustà’s  
Ex 31,2  de Urí, qui fou fill de Hur, del  trip de Judà, 3 e he’l complit de spirit  
Ex 31,6  Goliab, fill de Abisament, del  trip de Dan, e ell ha cor de hom savi e  
Ex 35,30  [*] Urí, qui fou fill de Hur, del  trip de Judà, 31 e ha’l complit de spirit 
Ex 35,34  a Holiap, fill de Sisament, del  trip de Dan. 35 Abdós ha complits de  
Ex 38,22  de Urí, qui fou fill de Hur, del  trip de Judà, havia complit per Moysès,  
Ex 38,23  Haliap, fill de Sizamach, del  trip de Dan, e ell fou mestre fort bo de  
Lv 24,11 apellada Salomich filla de Abrí del  trip de Dan. 12 E matéran aquell en la  
Ex 24,4  e XII títols hi mès per los XII  trips. 5 E manà als jóvens dels trips e  
Ex 24,5 XII trips. 5 E manà als jóvens dels  trips e ells oferiren a nostro Senyor Déu  
Ex 28,21  per XII noms, per los XII  trips. 22 E feràs en lo recional cadenas  
Ex 22,21  morrà. 21 »L’estrany no’l fareu  trist ni’l turmentareu, car vosaltres fos 
Ex 23,9  justs. 9 »E ab palagrí no seràs  trist, car vosaltres sabeu las ànimas dels 
Ex 7,16  al desert, e no ho volguist fer  tro ara. Capítol X 17 »Açò diu nostro  
Ex 10,6  ni tos avis despuxs que nasquéran  tro al die de vuy.” E girà’s Farahó e no  
Ex 10,26  que no sapiam aon degam sacrificar  tro que en aquell loch vingam. 27 E  
Ex 11,5 de Farahó qui seu en la sua cadira,  tro al primer fill de la sua sirventa qui  
Ex 11,7  Yrrael, ne no ledrerà cha, d’hom  tro sus a la bístia, per ço que sapiau com 
Ex 12,6  un cabrit. 6 E stojar-l’heu  tro al Xèn die de aquest mes, e sacrificar 
Ex 12,10 trenchareu. 10 E no’n romandrà res  tro al matí; e si res d’ell na roman,  
Ex 12,15  parirà de Yrrael, del primer die  tro al setè. 16 Lo primer die serà sant e  
Ex 12,22  no axirà fora la porta de casa  tro al matí, 23 car passarà nostro Senyor  
Ex 13,15  Egipte, del fill primer de l’hom  tro al primer fill de las bísties, e per  
Ex 15,16  que no’s puguen moura com pedra,  tro que aquest teu poble, Senyor, ffassa  
Ex 16,23 -ho vuy, e tot l’alre stojau-ho  tro al matí. 24 E féran-ho axí com havia 
Ex 16,35 menjaren magna per XXXX anys  tro que vinguéran en la terra bona per  
Ex 16,35  e de aquest menjar fóran nodrits  tro que tocharen las pertides de Canahan.  
Ex 17,12  e las suas mans no s’abaxaren  tro que lo sol se colgà. 13 E Josuè  
Ex 18,13  qui stava devant Moysès del matí  tro al vespre. 14 E quant ho hach vist son 
Ex 23,18 ne romandrà lo grex de la tua festa  tro al matí. 19 E las promíssias dels  
Ex 23,30  crèschan en quantre tu; 30 [*]  tro que sies crescut e tingues la terra.  
Ex 24,14  e dix als vells: –Sperau-vos ací  tro que tornem a vosaltres. Ja haveu ab  
Ex 26,24  24 E seran ajustades dejús  tro a dessús, e un ajustament las tendrà  
Ex 26,28  mig las taulas de la part de ssus  tro a l’altre. 29 E aquellas taulas  
Ex 27,21 -la Aron e sos fills que ella crem  tro al matí devant nostro Senyor. E serà  
Ex 28,42  de las lurs legesas, dels ronyons  tro a las cuxas. 43 E usaran de aquells  
Ex 29,34  roman de la carn segrada ni del pa  tro al matí, cremar-ho-has ab foch; no 
Ex 33,8  e guardaven lo dos de Moysès  tro que intràs a la tenda de la covinensa. 
Ex 33,22  e defendré’t ab la mia mà dreta  tro que sia passat, 23 e levaré la mia mà  
Ex 36,29  e darrera 29 éran ajustades dejús  tro a dessús, e ensemps venían en un  
Lv 7,16  menjada, e si alguna cose romandrà  tro al matí, legut és de menjar-la, 17 e 
Lv 11,40  la sua vestidure e serà inmunde  tro al vespre. 41 »E tot ço que grapona  
Lv 13,12  e cobrirà tota la carn del cap  tro als peus, e açò serà a vista dels ulls 
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Lv 23,32  lo VIIIIèn die del mes, del vespre  tro al vespre, colreu vostro dissapte. 33  
Lv 25,51  enchara, servescha tants anys  tro que complescha ço que costà. 52 E si  
Lv 25,52  los anys que haurà més servit  tro a l’any jubileu, e sia-li retut lo  
Lv 27,5  ’n XXX. 5 E si serà de V anys  tro a XX, lo mascle derà XX cicles, e la  
Lv 27,6  e la fembra, X. 6 E si és de I mes  tro a V anys, lo mascle derà V cicles, e  
Ex 22,4  serà venut. 4 E si hom li  troba ço que ha furtat [*], o sia bou o  
Ex 9,7  7 E tramès-hi Farahó, e no’n  trobà neguna de morta de aquellas que  
Ex 9,25  25 e ferí la pedra [*] tot ço que  trobà en los camps, hòmens e bísties e  
Lv 10,16  cremat qui era ofert per peccat,  trobà’l, e fou irat contre Aletzar e  
Ex 33,12  t’he per ton nom”, e: “Has  trobada gràcia devant mi.” 13 Donchs, si  
Ex 33,13 gràcia devant mi.” 13 Donchs, si he  trobada gràcia devant tu, mostre’m la tua 
Ex 33,16  saber, jo e ton poble, que hajam  trobada gràcia devant tu, si no vas ab nós 
Ex 33,17  que tu has parlada faré, car has  trobada gràcia devant mi, e he’t conegut  
Ex 34,9  en terra e adorà, 9 e dix: –Si he  trobada gràcia devant tu, Senyor, prech- 
Lv 7,17  -la, 17 e si alguna cose ne serà  trobada en lo terç die [*]. 18 [*] de las  
Ex 9,19  car hòmens e bèsties [*] qui seran  trobades defora [*], sobre los quals caurà 
Ex 5,11 Anau e culliu-na allà on ne poreu  trobar, ni hom no us aminverà res de  
Lv 25,26  26 e si no havia proÿsme e porà  trobar aquell matex preu a rembre-la, 27 
Ex 16,25 dissapte és de nostro Senyor. No’n  trobarà hom vuy al camp. 26 VI dies ne  
Ex 16,26 de nostro Senyor, e per ço no n’hi  trobarà hom. 27 E vench lo setèn die, e  
Ex 14,9  com los encalsassen los de Egipte,  trobaren-los prop de la mar; e tota la  
Ex 15,22  anaren III dies per loch sol, e no  trobaren aygüe. 23 E vinguéran en Marach,  
Ex 16,27 alguns del poble per cullir e no’n  trobaren. 28 E dix nostro Senyor a Moysès: 
Ex 12,19  al vespre. 19 Per VII dies no serà  trobat [*] en vostres casas; qui menjarà  
Ex 16,24  Moysès, e no’s podrí ni hy fou  trobat verma. 25 E dix Moysès: –Menjau vuy 
Ex 21,13  aguaytat mas de ventura l’haurà  trobat, o Déu l’haurà aportat en sas  
Ex 22,2  qui trench casa de nits e hy és  trobat, e prenga nafre e mort, lo feridor  
Ex 22,7  aquell qui hu haurà rebut, si és  trobat lo ladre, al doble ho retrà. 8 Si  
Lv 25,28  en sa possació. 28 E si no serà  trobat en la mà de aquell perquè puga  
Ex 9,23 mà al cel, e nostro Senyor Déu donà  trons e lamps e pedre en la terra de  
Ex 9,28  Senyor que céssan los lamps e los  trons e la pedra, e lexar-vos-he.  
Ex 9,29 mans a nostro Senyor e cessaran los  trons e la pedra per ço que sàpies que la  
Ex 9,33  a nostro Senyor, e cessaren los  trons e la pedra, d’aquí avant no hy  
Ex 9,34  la terra. 34 [*] e la pluja e los  trons cessaren, e cresqué lo peccat, 35 e  
Ex 19,16 lo jorn se scalfava; comensaren los  trons e los lamps, e una nuu fort spessa  
Ex 20,18 ell haja. 18 E tot lo poble oÿa los  trons e los lamps e lo so del corn e lo  
Ex 33,13 ’m la tua cara per ço que sàpia que  trop gràcia devant tu; guarda lo teu poble 
Ex 35,35 bis, e de texir totas coses [*] que  tròpien. 36,Tit Capítol XXXXII 1 E [*]  
Ex 2,14  príncep ni jutge en nós? ¿Vòs-ma  tu auciura axí com matares lo egipcià?  
Ex 3,12  Egipte? 12 E dix Déu: –Jo seré ab  tu, e aquest senyal hauràs que jo t’he  
Ex 3,18  18 E oyran la tua veu, e intraràs  tu e los pus vells de Yrrael al rey de  
Ex 4,12  jo? 12 Vé, donques, e jo seré ab  tu en la tua bocha, e ensenyar-t’he què 
Ex 4,14 és bell parler. Ves que ell axirà a  tu a carrera, e veurà’t e alegrar-s’ha 
Ex 4,14  e veurà’t e alegrar-s’ha de  tu de cor; 15 e parla-li e posa las mias 
Ex 4,16  què deureu fer. 16 Ell parlarà per  tu al poble e serà ta bocha, e tu seràs ço 
Ex 4,16  per tu al poble e serà ta bocha, e  tu seràs ço que a Déu tany. 17 E prin  
Ex 7,15  matí, e ell axirà a las aygües, i  tu staràs devant ell a la riba del flum, e 
Ex 7,16  Senyor dels hebreus m’ha tremès a  tu e diu: Lexa lo meu poble que sacrifich  
Ex 8,9  –Stablex-ma quant, e pregaré per  tu e per tos servents e per ton poble que  
Ex 8,11  e pertir-s’han las granotas de  tu e de ta casa, e de tos servents e de  
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Ex 8,21  21 e si no’l lexas, jo trematré a  tu e a tos servents e a ton poble e’n tas 
Ex 8,29  Dix Moysès: –Quant seré pertit de  tu, pregaré per tu nostro Senyor, e las  
Ex 8,29  seré pertit de tu, pregaré per  tu nostro Senyor, e las moscas partir-s’ 
Ex 8,29  e las moscas partir-s’han de  tu e de ton poble e de tos servents;  
Ex 9,15  Ara stendré la mia mà e jo fariré  tu e ton poble ab pastilència, e parireu  
Ex 9,16  per ço t’he posat, que mostre en  tu la mia fortalesa e lo meu nom sia  
Ex 9,30  terra de Déu és, 30 car jo sé que  tu ni tos servents no temeu Déu. 31 Encara 
Ex 11,8  han e diran: “Ix defora de Egipte,  tu e tot lo poble qui és sotmès a tu.” E  
Ex 11,8  tu e tot lo poble qui és sotmès a  tu.” E lavors nós axirem defora. 9 E isqué 
Ex 12,24 aquesta paraula qui és en la lig, a  tu e a tos fills per tostemps. 25 E quant  
Ex 13,7  7 [*] res de levat no aparrà en  tu ne en tots tos térmans. 8 E comptaràs a 
Ex 13,11  terra del cananeu, axí com jurà a  tu e a tos pares, e com la t’haurà  
Ex 14,12  aquesta la paraula que parlàvem a  tu en Egipte, e dèyam: “Pertex-te de nós 
Ex 14,16  de Yrrael que se’n vagen, 16 e  tu leva la tua verga e sten la tua mà  
Ex 15,11  11 Senyor, ¿qui és semblant a  tu en los forts? ¿Qui és semblant a tu,  
Ex 15,11  en los forts? ¿Qui és semblant a  tu, gran en santedat? Tu est terrible e  
Ex 15,26  manaments [*], no amanaré sobre  tu la langor que posí en Egipte, car jo  
Ex 17,5  –Vé devant lo poble e pren ab  tu los fills de Yrrael, e la verga ab què  
Ex 17,6  6 car jo’t mostraré allí devant  tu la pedra de Horep, e feriràs sobre la  
Ex 18,6  dix: –Jo, ton sogre Getró, vench a  tu, e ta muller e II fills teus ab ella. 7 
Ex 18,18  18 De foll treball seràs guastat  tu e aquest poble qui és ab tu. Aquest  
Ex 18,18 guastat tu e aquest poble qui és ab  tu. Aquest afer major és que tu no’l  
Ex 18,18  és ab tu. Aquest afer major és que  tu no’l poràs soferir; 19 mas oges mas  
Ex 18,19  e mon concell, e serà Déu ab  tu: sias al poble en açò qui a Déu tany, e 
Ex 18,22 coses e los grans plets romanguen a  tu, e ells jutgen solament las manors  
Ex 19,9  -li nostro Senyor: –Jo vendré a  tu en scurina de nuu per ço que oja lo  
Ex 19,9  ço que oja lo poble, e parlaré a  tu e que creguen a tu per tostemps. E féu  
Ex 19,9  e parlaré a tu e que creguen a  tu per tostemps. E féu a saber Moysès las  
Ex 19,23  lo poble al munt de Sinaý, car  tu conjurist e has manat e dit: “Posa’ls  
Ex 19,24  –Vé e devalla, e pujar-hi-has  tu e Aron ab tu. Als sacerdots e als  
Ex 19,24  e pujar-hi-has tu e Aron ab  tu. Als sacerdots e als pobles no passen  
Ex 20,10  Déu teu; no feràs neguna obre  tu ni ton fill ni ta filla ni ton servent  
Ex 20,19  19 E diguéran a Moysès: –Parla  tu a nós, e oyr-t’hem. No’ns parla  
Ex 20,24 haurà memòria del meu nom; vendré a  tu e beneyr-t’he. 25 »E si fas altar de 
Ex 22,25  al meu poble pobre qui stà ab  tu, no li contresteràs que li fasses  
Ex 23,20 ·t trematré mon àngel, e yrà devant  tu [*]. 21-22 [*] 23 »[*] e manerà lo  
Ex 23,23  [*] e lo gebuzeu; jo destroyré per  tu. 24 No adoreràs los lurs déus ni los  
Ex 23,25  a tas aygües, e levaré malaltia de  tu 26 e de ta terra. No serà malaltia ni  
Ex 23,27 jorns. 27 »La mia por manaré devant  tu e auciuré tot lo poble a qui tu  
Ex 23,27  tu e auciuré tot lo poble a qui  tu vendràs, e de tots tos enamichs gitaràs 
Ex 23,28  los costats, 28 e manaré devant  tu dementre que reposeràs l’aveu e la por 
Ex 23,28  e a l’heteu e l’aveu abans que  tu intres. 29 »Jo los seré devant de cara  
Ex 23,29  e las bísties crèschan en quantre  tu; 30 [*] tro que sies crescut e tingues  
Ex 23,33  no’t fassen peccar ves mi si  tu serviràs als lurs déus, la qual cose ta 
Ex 24,1  Moysès dix así matex: –Munta a Déu  tu e Aron e Nadap e Abiüd e LXX dels  
Ex 25,22  de totas coses que manaré per  tu als fills d’Irrael. 23 »E feràs taula  
Ex 25,40  [*] e fes segons lo axemplar que a  tu en lo munt és demostrat. 26,Tit Capítol 
Ex 26,30  tabernacle segons lo aximpli que a  tu al munt és demostrat. 31 »E feràs vela  
Ex 27,8  serà tou de dins, axí com és a  tu en lo munt amostrat. 9 »E feràs lo  
Ex 28,1  Capítol XXXIII 1 »E ajustaràs a  tu Aron, ton frare, ab sos fills del mig  
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Ex 30,36  e en aquell loch jo aparexeré a  tu. La timiama sia a vosaltres sant dels  
Ex 31,6  per ço que’s fassa tot ço que a  tu he manat: 7 lo tabernacle de la  
Ex 31,11  de bona odor [*]; e tot ço que a  tu maní. 12 E dix nostro Senyor a Moysès:  
Ex 32,8  sa són pertits de la carrera que  tu’ls mostrist, e han fet un vadell d’or 
Ex 32,10  e que’ls destroescha, e faré a  tu en gran gent. 11 E Moysès orava lo  
Ex 32,13  tos servents, a qui jurist per  tu matex e diguist: “Jo multiplicharé la  
Ex 32,22 s’enfellonescha lo meu senyor, car  tu conexs aquest poble, que és enclinat a  
Ex 32,31  ha peccat e han fet déu d’or, que  tu los perdons aquest peccat. 32 E si no  
Ex 32,34  jo’l rauré del meu libre, 34 mas  tu vés e amena aquest poble de qui jo t’  
Ex 32,34  parlat, e lo meu àngel irà devant  tu; mas jo vesitaré aquest peccat d’ells  
Ex 33,1 Moysès e dix: –Puja de aquest loch,  tu e lo teu poble que treguist de terra de 
Ex 33,2  la daré.” 2 E trematré devant  tu l’àngel per ço que git lo cananeu e  
Ex 33,2 amoreu e hateu [*] e gebuzeu devant  tu, 3 e intreràs en la terra a on corre  
Ex 33,3  let e mel, car jo no pujarè ab  tu, que lo poble és de dur cap, que per  
Ex 33,5 dur cap. Una vegada pujaré enmig de  tu e destroyr-t’he. Ara posa ton  
Ex 33,13 Donchs, si he trobada gràcia devant  tu, mostre’m la tua cara per ço que sàpia 
Ex 33,13 ço que sàpia que trop gràcia devant  tu; guarda lo teu poble e aquesta gent. 14 
Ex 33,14  nostro Senyor: –La mia cara devant  tu és, e daré’t repòs. 15 E dix Moysès:  
Ex 33,15 daré’t repòs. 15 E dix Moysès: –Si  tu no’ns vas devant, no’ns tragues de  
Ex 33,16  que hajam trobada gràcia devant  tu, si no vas ab nós per ço que siam  
Ex 33,17  a Moysès: –Aquesta paraula que  tu has parlada faré, car has trobada  
Ex 33,19  en nom “Nostro Senyor” devant  tu, e hauré mercè a qui’m volré, e hauré  
Ex 34,3  del munt; 3 e negú no hy puig ab  tu ni s’hi acost en tot lo munt, ne  
Ex 34,9 e dix: –Si he trobada gràcia devant  tu, Senyor, prech-te que vages ab nós,  
Ex 34,10  ço que veja lo poble enmig de qui  tu est la obra del Senyor temorosa que jo  
Ex 34,24  la tua terra, e mentre que  tu pugeràs devant lo Senyor Déu teu [*].  
Ex 34,27  las quals jo he promesa ma ajuda a  tu e a Yrrael. 28 E stigué allí Moysès ab  
Lv 9,7  e ofir lo holocaust, e prega per  tu e per lo poble, e com oferràs dons per  
Lv 10,9 pot embriagar; per què no’n beuràs  tu ni tos fills com intreràs en lo  
Lv 10,13 -lo en lo loch sant, car dat és a  tu e a tos fills dels sacrificis del  
Lv 10,14 depertida menjareu en lo loch munde  tu e tos fills e las fillas tuas ab tu,  
Lv 10,14 tu e tos fills e las fillas tuas ab  tu, car a tu e als teus fills són stojades 
Lv 10,14  e las fillas tuas ab tu, car a  tu e als teus fills són stojades de las  
Lv 10,15  elevat devant Déu, e pertanyen a  tu e a tos fills en lig perdurable, axí  
Lv 10,19 Senyor, e a mi és sdevengut axí com  tu veus. Com poguí menjar aquella? E  
Lv 18,14  no t’acostaràs a sa muller, car a  tu se conjuny en parentesch. 15 »No  
Lv 19,13  a ell per fortse. No romendrà ab  tu la obre de ton logater entrò al matí.  
Lv 19,18  ciutadà. Amaràs ton amich axí com  tu matex. Jo sóm lo Senyor. 19 »Guarde las 
Lv 24,2  als fills d’Irrael que aporten a  tu oli de olives molt pur e luent a ops de 
Lv 25,6  any seran a vosaltres en menjar, a  tu e a ton servent e a ta serventa e a ton 
Lv 25,6  e a l’estrany que palegrineja ab  tu, 7 e tas bísties e totas tas ovellas  
Lv 25,7  ovellas que’t nexeran menjaran ab  tu. 8 »E nombreràs a tu VII setmanes d’  
Lv 25,8  menjaran ab tu. 8 »E nombreràs a  tu VII setmanes d’anys, ço és, VII  
Lv 25,15  e segons compte dels fruyts vena a  tu. 16 E aytant com més any romandrà aprés 
Lv 25,16  e lo temps dels fruyts venan a  tu. 17 Negun de vosaltres no aflegescha a  
Lv 25,35  mà com strany o palegrí e viurà ab  tu, 36 no prengues usura d’ell tu, ni més 
Lv 25,36  ab tu, 36 no prengues usura d’ell  tu, ni més que no li donist. Tem lo Senyor 
Lv 25,36  per ço que puga viura ton frare ab  tu. 37 No deràs la tua moneda ab usura a  
Lv 25,39  e per açò ell vendrà si matex a  tu, no l’opremes axí com a catiu, 40 mas  
Lv 25,40 com a logater, car avidedís serà ab  tu entrò en l’any jubileu, e’ntrò en  
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Lv 25,40  e’ntrò en aquell obrerà ab  tu, 41 e aprés axirà de ton poder ab sos  
Lv 25,53  los anys, guarde’t que devant  tu no sia aflegit fortsadement ni massa.  
Ex 4,25  son fill, e tochà sos peus e dix:  «Tu est ab mi spos de peccats», 26 e lexà  
Ex 7,2  Aron ton frare serà ton profeta. 2  Tu li parlaràs tot ço que jo’t diré, e  
Ex 15,11  semblant a tu, gran en santedat?  Tu est terrible e loable e faent  
Ex 15,13  e la terra ha’ls deguastats. 13  Tu fores cap nostre e ells temían al  
Ex 15,17  Senyor, ffassa Pascha [*]. 17  Tu los amanaràs dintre i’ls plantaràs al 
Ex 23,32  e los cessaré devant vosaltres. 32  Tu no feràs fe ab ells ni ab lurs déus; 33 
Ex 33,12  12 E dix Moysès a nostro Senyor:  –Tu’m manes que jo men aquest poble, e no 
Ex 33,21  veurà hom vivent. 21 E puxes dix:  –Tu has parlat ab mi. Stà sobre la pedra,  
Ex 3,18 què corre let e mel.” 18 E oyran la  tua veu, e intraràs tu e los pus vells de  
Ex 4,6  6 E dix [*] nostro Senyor: –Mit la  tua mà en ton si. E quant le hy hach mesa, 
Ex 4,9  aquests II senyals ni no ouen la  tua paraula, prin de la aygüe del flum e  
Ex 4,12  Vé, donques, e jo seré ab tu en la  tua bocha, e ensenyar-t’he què  
Ex 4,15  en la sua bocha, e jo seré en la  tua bocha e en la sua, e mostrar-vos-  
Ex 4,19  aquells són morts qui volían la  tua ànima. 20 E pres Moysès sa muller e  
Ex 8,5  a Moysès: –[*] Stin ta verga ab la  tua mà sobre los flums e sobre los rius e  
Ex 8,10  –Demà. E ell dix: –Segons la  tua paraula feré, per ço que sàpies que  
Ex 9,22  nostro Senyor a Moysès: –Stin la  tua mà al cel per ço que vinga pedra en  
Ex 10,4  jo amanaré demà legostas en la  tua terra 5 que cobriran tota la terra,  
Ex 10,21  nostro Senyor a Moysès: –Estén la  tua mà al cel, e sían tenebres sobre la  
Ex 10,29  has parlat. No veuré de vuymés la  tua cara. 11,Tit Capítol XV 1 E dix nostro 
Ex 14,16  que se’n vagen, 16 e tu leva la  tua verga e sten la tua mà sobre la mar e  
Ex 14,16 16 e tu leva la tua verga e sten la  tua mà sobre la mar e pertex-la, per ço  
Ex 14,26  nostro Senyor a Moysès: –Sten la  tua mà sobre la mar per ço que tórnan las  
Ex 15,6  en pregont com a pedre. 6 La  tua mà dreta, Senyor, me fassa gran en  
Ex 15,6  me fassa gran en fortalesa; la  tua mà, Senyor, farex lo enamich, 7 e en  
Ex 15,7  enamich, 7 e en la moltitut de la  tua glòria deposist los meus enamichs.  
Ex 15,7  los meus enamichs. Trematist la  tua ira qui’ls deguastà axí com rostoll, 
Ex 15,8  fóran ajustades en spirit de la  tua fortalesa, e stech la ona del flum, e  
Ex 15,13  que remist, e portist-lo en la  tua fortalesa en lo teu sant habitacle.  
Ex 15,17  i’ls plantaràs al munt de la  tua haretat, en lo teu ferm statge en què 
Ex 20,10 ni ton servent ni ta serventa ni la  tua bístie ni strany qui sia dins tas  
Ex 20,26  graus al meu altar, per ço que la  tua legesa no sia manifestament vista.”  
Ex 23,16  buyt. 16 »E la festa del mes de la  tua obra primera que salveràs al camp. »E  
Ex 23,18  ne romandrà lo grex de la  tua festa tro al matí. 19 E las promíssias 
Ex 23,19  E las promíssias dels blats de la  tua casa porteràs en casa del Senyor Déu  
Ex 23,33 lurs déus; 33 ni no habitaran en la  tua terra, que per ventura no’t fassen  
Ex 32,11  e deya: –Senyor, per què yrexs la  tua fortsa quantre lo teu poble que  
Ex 32,12  ociessas en los munts [*]. Posa la  tua ira e apaga’t sobre la iniquitat del  
Ex 32,13  e diguist: “Jo multiplicharé la  tua sament axí com las stelas del cel, e  
Ex 33,1  e Isach e Jacob e diguí: “A la  tua sament la daré.” 2 E trematré devant  
Ex 33,13  gràcia devant tu, mostre’m la  tua cara per ço que sàpia que trop gràcia  
Ex 34,22  ma feràs en las promíssias de la  tua messa de forment, e la festa com totas 
Ex 34,24  teus térmans negú no aguaytarà la  tua terra, e mentre que tu pugeràs devant  
Lv 18,10  la néta de la filla, car vergonya  tua és. 11 »La vergonya de la filla de la  
Lv 18,11  que engendrà ton pare e és sor  tua, no descobriràs. 12 »La vergonya de la 
Lv 18,17  la vergonya de la sor de la muller  tua e de la sua filla no descobriràs, de  
Lv 18,20  de ton proÿsme, per ço que la  tua sament no sia ensutzade per mesclament 
Lv 18,20  sia ensutzade per mesclament de la  tua sament. 21 »No deràs de la tua sament  
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Lv 18,21  la tua sament. 21 »No deràs de la  tua sament [*] concegrada a la ýdola de  
Lv 19,9  9 »Com feràs messes ne segaràs la  tua terra, no tondràs, ço és, no segaràs  
Lv 19,10  los pobres, 10 ni en la vinya  tua no axengloneràs ni ajustaràs lo gra  
Lv 19,19 fasses ajustar carnalment la bístie  tua ab altre linatge de bísties, ni no  
Lv 21,17  17 –Parla a Aron: »Home de la  tua sament per companyes qui haurà màcula, 
Lv 25,37  ton frare ab tu. 37 No deràs la  tua moneda ab usura a ell, ne la  
Ex 10,6  dels camps, 6 e compliran las  tuas cases e dels teus servents e de tots  
Ex 24,8  Déu ab vosaltres sobre totas las  tuas paraulas. 9 E pujaren Moysès e Aron e 
Lv 2,14 en altre manera oferràs dons de las  tuas promíssies de tos fruyts a nostro  
Lv 2,14  com a forment, e axí oferràs las  tuas promíssias a nostro Senyor. 15 E  
Lv 10,14  munde tu e tos fills e las fillas  tuas ab tu, car a tu e als teus fills són  
Lv 25,5 5 [*] no sechs, ne los reÿms de las  tuas promícias no cullas quax a manera de  
Ex 15,17 santuari, Senyor, que fermaren las  tues mans. 18 Nostro Senyor regnerà per  
Ex 22,21 »L’estrany no’l fareu trist ni’l  turmentareu, car vosaltres fos stranys en  
Ex 1,11  mestres de obres per ço que’ls  turmentassen de càrrechs, e edificharen  
Ex 5,22  Senyor e dix: –Senyor, per què has  turmentat aquest poble? Per què m’has  
Ex 5,23  Farahó que parlàs en ton nom, e ha  turmentat lo teu poble? Per què, Senyor,  
Ex 7,18  e las aygües pudiran, e seran  turmentats tots los de Egipte qui beuran  
Ex 28,7  de las sumitats e que’s tornen en  u. 8 E aquella texidura e tota la verietat 
Lv 15,30  del testimoni, 30 dels quals la  u oferrà per peccat e l’altre en  
Ex 13,2  ’m tots los primers fills que han  uberta la vulva en los fills d’Irrael,  
Lv 13,36  sclatarà [*] 36 [*] la plaga  uberta e [*] los cabells mudats,  
Lv 13,18  carn e la conna en la qual és nat  ulcus e serà sanat, 19 e en lo loch de l’ 
Lv 13,19 e serà sanat, 19 e en lo loch de l’ ulcus serà sicatrix blancha o sotsroja,  
Lv 13,23  per lebrós, 23 e si no’s mourà,  ulcus és la cicatrix, e l’home és munde.  
Ex 21,24 E si mor, retrà ànima per ànima, 24  ull per ull, dent per dent e mà per mà,  
Ex 21,24  retrà ànima per ànima, 24 ull per  ull, dent per dent e mà per mà, peu per  
Ex 21,26 son servent o serventa e li trau l’ ull e’l ferà orp, tremetrà’l-na franch 
Ex 21,26 orp, tremetrà’l-na franch per l’ ull que li ha tret; 27 e si la dent li  
Lv 21,20  leganyós, o si haurà desfeta en l’ ull, o si serà ronyós o serpiginós o  
Lv 24,20  20 Trenchadura per trenchadura,  ull per ull, dent per dent; aytal màcula  
Lv 24,20  per trenchadura, ull per  ull, dent per dent; aytal màcula com ell  
Ex 13,9 en ta mà e quax remembrament en tos  ulls, axí com lig de nostro Senyor  
Ex 13,16  posada en remembrament entre tos  ulls, per ço car nostro Senyor nos ha  
Ex 21,8  acostumat axir; 8 e si desplau als  ulls de son senyor a qui serà liurada,  
Lv 10,19  sacrifici vuy si plau devant los  ulls de Déu. 20 E com ho oyí Moysès, rabé  
Lv 13,12  als peus, e açò serà a vista dels  ulls del prevere, 13 e veurà lo prevere  
Lv 26,16  en ardor que scureyrà los vostros  ulls e consumarà las vostres ànimas, e  
Lv 13,20  de la lebrozia qui serà nada en la  úlsara. 21 E si veurà lo prevere que no  
Lv 16,12 meta-hy timiana e encens, e entra  ultre lo vel, ço és, ultre la claustre, en 
Lv 16,12  e entra ultre lo vel, ço és,  ultre la claustre, en la santedat. 13 E  
Lv 21,23  en lo santuari. 23 E no intrerà  ultre lo vel del santuari ne no s’acost a 
Lv 16,12  aquell. 12 E prenga l’encencer e  umple’l de las brases de l’altar, e  
Ex 40,7  entre l’altar e el tabernacle, e  umplir-l’has d’aygüe. 8 E environerà  
Ex 16,32  la paraula que manà nostro Senyor:  “Umpliu una masura de aquella, e sia  
Ex 2,1  2,Tit Capítol sagon 1 Aprés isqué  un baró de la casa de Leví, e pres muller  
Ex 2,2  son linatge, 2 qui consabé e parí  un fill. E viu-lo fort bell, e amagà’l  
Ex 2,11  e viu la aflicció d’ells. E viu  un baró de Egipte qui ferí un dels hebreus 
Ex 2,11  E viu un baró de Egipte qui ferí  un dels hebreus sos frares; 12 e com ell  
Ex 2,13  qui’s barellaven, e dix a la  un qui feya tort per què feria son  
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Ex 2,15  terra de Median, e asech-se prop  un pou. 16 E lo sacerdot de Median havia  
Ex 2,22  per muller, 22 e parí-li  un fill, e apellà’l Gersan e dix: «Strany 
Ex 10,13  de Egipte, e nostro Senyor manà  un vent cremant tot aquell die e tota  
Ex 10,19  Senyor. 19 E lo Senyor Déu aportà  un vent fort gran qui venia de ponent, e  
Ex 12,3  Xèn die de aquest mes cascú pendrà  un anyell de las ovellas e dels cabrits,  
Ex 12,5 any. Segons aquesta costuma pendreu  un cabrit. 6 E stojar-l’heu tro al Xèn  
Ex 12,51  manat a Moysès e Aron, 51 e en  un die tregué nostro Senyor los fills de  
Ex 15,25  e nostro Senyor amostrà-li  un fust; e quant l’hach mès en las aygües 
Ex 16,33  33 E dix Moysès a Aron: –Prin  un vaxell e met-hi de la magna aytant  
Ex 17,11  las mans, vensia Yrrael, e si  un poch las baxava, Amalech vensia. 12 E  
Ex 18,3 havia lexada, 3 e II fills seus, la  un dels quals havia nom Gersan –e dix lo  
Ex 18,7  [*] e besà’l, e seludaren-sa la  un a l’altre ab paraules de pau. E quant  
Ex 21,18  »E si II hòmens se barellaran e la  un fér a l’altre ab pedra o ab puny, e  
Ex 21,19  al lit, 19 si se’n va defora ab  un bastó i’s leu, no n’haurà mal lo  
Ex 25,12  de la archa: II sercles haja en la  un costat, e II, en l’altre. 13 E feràs  
Ex 25,19  l’altre part de l’oracle; 19 lo  un xerubín serà en l’un costat, e l’  
Ex 25,19 oracle; 19 lo un xerubín serà en l’ un costat, e l’altre, a l’altre costat  
Ex 25,32  axiran dels costats, III de la  un costat e III de l’altre; 33 ab III  
Ex 26,6  cortines se puguen ajustar perquè  un tabernacle se fasse. 7 »E feràs XI  
Ex 26,11  las bagues, e fasses de tot  un cobriment. 12 E ço qui romandrà als  
Ex 26,12 són aperallats al terrat, ço és, la  un vel qui és pus ample, de la mitat d’  
Ex 26,13  longuesa dels vels, e defendrà la  un e l’altre costat del tabernacle. 14 E  
Ex 26,14  costat del tabernacle. 14 E feràs  un altre cubert de pells de moltons  
Ex 26,24  ajustades dejús tro a dessús, e  un ajustament las tendrà totas; e seran  
Ex 26,26  per ço que tenguen las taulas a le  un costat del tabernacle, 27 e V a l’  
Ex 27,7  -los per sercles, e seran de la  un e de l’altre costat de l’altar per  
Ex 27,9  seran las tendes de bis retort. En  un costat tindrà C colzos de lonch, 10 e  
Ex 28,7  ordonada. 7 Haurà II vores en la  un ajustades en los altres costats de las  
Ex 28,12 fills de Yrrael [*]. 12 E [*] en la  un e en l’altre costat memorial al  
Ex 28,12  noms devant nostro Senyor sobre la  un e l’altre costat per ramembransa. 13 E 
Ex 28,25  cadenas als II †xerubins† en la  un e l’altre costat del sobremuscle qui  
Ex 28,27  anells qui s’han a posar en la  un e l’altre costat del sobremuscle  
Ex 28,28  sobremuscle no’s puguen pertir la  un de l’altre. 29 E portarà Aron los noms 
Ex 29,1  sían sagrats en sacerdots: »Prin  un vadell del bestiar, e dos moltons sens  
Ex 29,3 de forment. 3 E posar-ho-has en  un panistre, e oferràs-ho, e lo vadell e 
Ex 29,15 car és per lo peccat. 15 »E pendràs  un moltó, e sobre lo cap d’ell posarà  
Ex 29,36  las mans d’ells, 36 e oferràs  un vadell cascun die per lo peccat. Cascun 
Ex 29,39 l’altar: II anyells cascun die, 39  un al matí, altre al vespre, 40 e la  
Ex 29,41 la quarta part de aquella [*], 41 e  un anyell oferràs al vespre segons la  
Ex 30,18  Senyor a Moysès e dix: 18 –Feràs  un bací de aram ab son fonament per levar, 
Ex 32,4  -ho a obre de fondre e féu-na  un vadell. E digué lo poble: –O Yrrael,  
Ex 32,8  que tu’ls mostrist, e han fet  un vadell d’or fus al foch e l’han  
Ex 34,33  foren complidas las paraulas, posà  un vel sobre sa cara. 34 E quant intrava a 
Ex 35,10  e lo reonal. 10 »Qualque  un de vosaltres és savi, vinga e fassa ço  
Ex 36,11 en la vora de la una cortina, en la  un e l’altre costat, e en la vora de la  
Ex 36,13  de las cortines e que’n fos fet  un tabernacle. 14 E féu XI sagues de pèlls 
Ex 36,18  lessàs lo terrat e que’n fos fet  un mantell de totas las sagas. 19 E féu lo 
Ex 36,29  tro a dessús, e ensemps venían en  un ajustament. Axí ho féu per cascuna part 
Ex 36,31  setim, V a tenir las taulas de la  un costat del tabernacle, 32 e V a’dobar  
Ex 36,32  tabernacle, 32 e V a’dobar de la  un a l’altre costat del tabernacle, e  
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Ex 36,33  de ponent quantre la mar. 33 E féu  un altre forrellat qui vingués per mig las 
Ex 36,33  vingués per mig las taulas, de la  un angle a l’altre, 34 e deurà aquells  
Ex 37,3 per sos IIII angles, II anells a la  un costat e II a l’altre. 4 E féu  
Ex 37,6  de II colzos e mig de lonch e de  un colzo e mig d’ample, 7 e II xerubins  
Ex 37,8  part e a l’altre de l’oracle: 8  un a l’un cap e l’altre a l’altre cap  
Ex 37,8  a l’altre de l’oracle: 8 un a l’ un cap e l’altre a l’altre cap de l’  
Ex 37,9  e cobrien l’oracle e guardaven la  un a l’altre. 10 E féu taula de fust de  
Ex 37,21  ensemps VI arbres qui éran de la  un forrellat. 22 E las sparullas e los  
Ex 38,14 colzos, 14 de las quals havia, a l’ un costat, XV colonas de III colzos a l’  
Ex 38,27 vazos fóran fets de C [*], cascú de  un besant. 28 E de MDCCLXXV féu los caps  
Ex 39,16  los anells d’or posaren en la  un e en l’altre costat del reonal, 17 per 
Ex 39,18  e lo reonal rellessaven la  un a l’altre, 19 e éran strets al breguer 
Lv 2,2  als fills de Aron, sacerdot, e la  un d’ells prenga lo puny ple de cèmola e  
Lv 4,22  22 »E si peccarà príncep quantre  un home de ço que nostro Senyor veda per  
Lv 5,7  o II coloms a nostro Senyor,  un per lo peccat e altre per lo holocaust, 
Lv 6,20  unció: oferran la desena part d’ un cister de cèmola en sacrifici  
Lv 12,6  o per filla, portarà I anyell d’ un any en holocaust e I poll de coloma o  
Lv 12,8  II tortres o II polls de colom, la  un d’ells a fer holocaust e l’altre per  
Lv 14,5 cedres, vermell e hisop. 5 E degoll  un dels ocells en un vaxell de terra sobre 
Lv 14,5 hisop. 5 E degoll un dels ocells en  un vaxell de terra sobre aygüe vive, 6 e  
Lv 14,22  polls de colom, dels quals sia la  un per peccat e l’altre en holocaust. 23  
Lv 14,31  tortres e dels colomins oferrà 31  un per la colpa e altre en holocaust, ab  
Lv 15,15  al sacerdot, 15 lo qual oferrà la  un per lo peccat e l’altre en holocaust e 
Lv 16,8  8 e poserà sorts sobre cascun:  un a Déu, e l’altre a cabrit «na  
Lv 22,28  28 E bou e ovella no degollareu en  un die ab lurs fills. »29 E com degollareu 
Lv 24,10 perdurable dret. 10 »E veus que axí  un fill de una fembra de Yrrael, lo qual  
Lv 24,10  de Yrrael, lo qual havia hagut de  un home egipcià, per barallar-se entre  
Lv 24,10  e barallà’s en las albergades ab  un home de Yrrael. 11 E com blastomàs l’  
Ex 2,19  tost que no solíau? 19 E diguéran:  –Un home de Egipte nos ha desliurades de  
Ex 1,15  a las madrinas dels habreus –e la  una havia nom Sephorà e l’altre Suà– 16 e 
Ex 2,3  e com no hu pogués celar pus, pres  una sistella de jonchs engrutada de  
Ex 2,5  vista la sistella [*], tremès-hi  una de las sirventas e aportaren-le-  
Ex 2,7 sor de l’infant: –¿Vòs que apallem  una fembra habrea qui puscha nodrir l’  
Ex 3,2  Senyor en flama de foch enmig de  una gavarrera, e veya que la gavarrera  
Ex 4,25 volia’l auciure. 25 E pres Sephorà  una pedra aguda e sirconcís son fill, e  
Ex 10,26  lo bestiar irà ab nós; no romandrà  una ungle de aquellas coses que ops són  
Ex 11,1  –Encara tocaré Farahó e Egipte de  una plaga, e puxs lexar-vos-ha, e  
Ex 12,21  Yrrael e dix-los: –Anau e preneu  una bístia per vostras companyes, e  
Ex 12,22  22 [*] e tenyiu lo lindar e la  una e l’altre post de la porta, e negú de 
Ex 12,46  ni logader no’n menjarà. 46 »En  una case serà menjat, e no portaràs de las 
Ex 14,19  de Yrrael. E anava ab ells ensemps  una culumpna de nuu, e lexà los primers e  
Ex 14,22 que la aygüe era axí com a mur a la  una part e a l’altre. 23 E los egipcians  
Ex 14,24  las albergades dels de Egipte per  una columpna de foch [*], e ocís la host  
Ex 16,10  glòria de nostro Senyor aparech en  una nuu. 11 E parlà nostro Senyor a Moysès 
Ex 16,13  totas las tendas, e al matí hach  una rosada blancha entorn de las tendas.  
Ex 16,16  com li bast a menjar a I die,  una masura per cascun cap, segons lo  
Ex 16,32  que manà nostro Senyor: “Umpliu  una masura de aquella, e sia guardada en  
Ex 16,33  la magna aytant com ne pot pendre  una masura, e stojau-ho [*] a las  
Ex 16,36  de Canahan. 36 E gòmor, ço és,  una de aquellas masuras, [*] fou stojada a 
Ex 17,12  faxugues e passants, e prenguéran  una pedra e posaren-la sots ell en què  
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Ex 17,12 e Hur sostenían las suas mans de la  una part e de l’altre, e las suas mans no 
Ex 19,16 comensaren los trons e los lamps, e  una nuu fort spessa cobrí lo munt, e lo  
Ex 21,6  e a las posts foredar-li-ha la  una orella ab una alena, e serà-li  
Ex 21,6  foredar-li-ha la una orella ab  una alena, e serà-li servent per  
Ex 22,1  pagarà per I, e IIII ovellas, per  una. 2 E si és ladre qui trench casa de  
Ex 24,3  e tot lo poble respongué a  una veu: –Tots los manaments de Déu farem. 
Ex 24,15  fou pujat Moysès, cobrí lo munt  una nuu, 16 e stech la glòria del Senyor  
Ex 25,18  18 E feràs II xerubins d’or de la  una e de l’altre part de l’oracle; 19 lo 
Ex 25,20  cobren l’oracle e guarden-sa la  una ala a l’altre e giren las cares.  
Ex 25,24 molt pur. E feràs entorn de aquella  una orla d’or 25 e una corona alta de  
Ex 25,25  de aquella una orla d’or 25 e  una corona alta de IIII dits [*]. 26 E  
Ex 25,35 qui ensemps VI són, prosseynt de la  una brancha. 36 E las sperulles e los  
Ex 26,2  agulla la faràs. 2 La longuesa de  una cortina haurà XXVIII colzades [*]; de  
Ex 26,2  haurà XXVIII colzades [*]; de  una masura seran totas 3 les V cortinas, e 
Ex 26,5 que baga quantra baga vinguen de la  una a l’altre [*] se puguen adobar. 6 E  
Ex 26,8  del tabernacle 8 de longuesa la  una saga †obra† haurà XXX colzades, e d’  
Ex 26,8  IIII; e serà agual la masura de la  una e de l’altre. 9 De las quals V ne  
Ex 26,9  V ne ajustaràs ensemps a si, la  una e l’altre ajustaràs, axí com la  
Ex 26,10  10 E feràs L bagues en la vora de  una saga perquè’s puguen ajustar ab l’  
Ex 26,13 tabernacle, 13 e I colzo penjarà de  una part e l’altre qui és pus en longuesa 
Ex 26,16 X colzades de longuesa, e de altesa  una colzada e mija. 17 E al costat de la  
Ex 26,17  sían fetas ab què s’ajust la  una taula ab l’altre; en aquesta guisa  
Ex 27,4 feràs tots los vaxells d’aram; 4 e  una grazala de aram en lo loch d’arret e  
Ex 28,10 dels fills de Yrrael, 10 VI noms en  una e VI en altre, segons l’orde de lur  
Ex 28,14  d’or molt pur qui s’ajusta la  una ab l’altre [*]. 15 »E feràs lo  
Ex 28,22  recional cadenas qui s’ajusten la  una a l’altre, d’or fort bell, 23 e II  
Ex 28,23 e II anells d’or que poseràs en la  una e l’altre somitat del reonal. 24 E  
Ex 28,36  Senyor e no muyra. 36 »E feràs  una launa d’or fort bell, en què  
Ex 29,23  car és moltó de santificació, 23 e  una torta [*] pa, e crosta mullada en oli, 
Ex 29,40  al vespre, 40 e la desena part de  una fogassa untada ab oli que haja masura  
Ex 30,10  10 E pregarà Aron sobre los corns  una vegada en l’any, en la sanch qui és  
Ex 30,24  pes del santuari, e oli de olives  una masura. 25 E feràs oli sant de unció e 
Ex 32,15  taulas de testimoni scritas de la  una part e de l’altre, 16 fetas de la mà  
Ex 33,9  de la covinensa. 9 [*] e devallava  una columpna de nuu, e stava a la porta de 
Ex 36,9  [*] e de diversa obra [*]. 9 E  una cortina havia de lonch XXVIII colzos,  
Ex 36,9 lonch XXVIII colzos, e d’alt IIII;  una masura havían totas las cortinas. 10 E 
Ex 36,10  10 E ajustà [*] las altres V la  una a l’altre. 11 E féu ances de jacint  
Ex 36,11  ances de jacint en la vora de la  una cortina, en la un e l’altre costat, e 
Ex 36,12  las ances vinguéssan quantre si la  una a l’altre [*]. 13 E Aron féu L  
Ex 36,15  e d’ample IIII; totas éran de  una masura. 16 E ajustaren V dejús e  
Ex 36,17 altre saga per ço que’s lesacen la  una a l’altre, 18 e L civellas de aram ab 
Ex 36,21  [*] de fust de setim; 21 e la  una taula havia X colzos de lonch, e de  
Ex 36,22  en cascuna taula per ço que la  una se ajustàs ab l’altre; axí ho féu en  
Ex 36,24  havia sots cascuna taula, de la  una e de l’altre part dels angles, là on  
Ex 37,7  xerubins d’or [*], que posà a la  una part e a l’altre de l’oracle: 8 un a 
Ex 37,18  en cascun costat, e III vergues d’ una part e III d’altre. 19 E III anaps a  
Ex 39,4  4 e dues vores qui s’ajustacen la  una a l’altre costat dels caps, 5 [*] ab  
Ex 39,15  cadenetas qui s’ajustaven la  una a l’altre, d’or fort pur, 16 e II  
Ex 39,19  als anells fortment, e ligave’ls  una saveneta de jacint per ço que no’s  
Ex 40,22  al tabernacle del testimoni a la  una part de la taula, ves migdie, 23 e  
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Ex 40,32  havia manat a Moysès, 32 cobrí  una nuu lo tabernacle del testimoni, e la  
Lv 2,16  és; 16 de las quals coses de la  una pertida ferà perfum lo prevere per  
Lv 4,28  28 e que conega son peccat, ofira  una cabra neta, 29 e pos la mà sobre lo  
Lv 5,6  penitència per lo peccat 6 e ofira  una anyella del folch o una cabra, e  
Lv 5,6  6 e ofira una anyella del folch o  una cabra, e aorarà per ell lo sacerdot e  
Lv 5,17  si peccarà per ignorància e ferà  una de las coses que nostro Senyor veda en 
Lv 6,3  o en totas aquestas maneras o en  una de totas ferà contra aquell en las  
Lv 7,7 per la colpa; cascun sacrifici serà  una lig [*]. 8 »E lo sacerdot qui oferrà  
Lv 8,26 manera de crespell salgada d’oli e  una fogassa aliza posà sobre lo sèu e  
Lv 13,3  blanchs mudats, aquella color és  una spècia de lebrozia, e majorment si la  
Lv 14,10  vuytè prenga II anyells nèdeus e  una ovella de I any sens tacha e III  
Lv 16,2 aparexeré sobre la cuberta e açò en  una nuu. 3 Mas ab açò vendrà Aron a la  
Lv 16,4  e sinya encara correja de li e  una sàvena de li sobre lo cap, car  
Lv 16,34  e per tots los peccats de aquells  una vegada en l’any. E ell féu axí com  
Lv 24,10 dret. 10 »E veus que axí un fill de  una fembra de Yrrael, lo qual havia hagut  
Lv 27,28  E qualque cose serà concegrada  una vegade, serà sant dels sants al  
Ex 12,49  no és circuncís, no’n menjarà. 49  »Una lig haurà [*] lo strany laurador [*]. 
Ex 33,5  de Yrrael: Poble és de dur cap.  Una vegada pujaré enmig de tu e destroyr- 
Ex 36,15  de cabre e cobrí lo tabernacle. 15  Una saga havia de lonch XXX colzos, e d’  
Ex 26,4  cortinas haurà cordes perquè las  unas e las altres se puguen ajustar o  
Ex 29,7  sobre la tiara, 7 e l’oli de la  unció scamparàs sobre son cap, e en  
Ex 29,21  és sobre l’altar e de l’oli de  unció, untaràs Aron e a sos fills [*]. »E  
Ex 30,25  una masura. 25 E feràs oli sant de  unció e ungüent compost, obra d’  
Ex 30,31  d’Irrael diràs: “Aquest oli de  unció serà a mi sant en las vostres  
Ex 31,11  ofici en los santuaris, 11 oli de  unció e timiama de bona odor [*]; e tot ço 
Ex 35,15  e l’altar de timiana [*] e oli de  unció e timiama de coses ben olents [*] a  
Ex 40,9  e sa intrada. 9 »E pendràs oli de  unció e untar-n’has lo tabernacle ab  
Ex 40,11  vaxells, 11 [*] sacrets ab oli de  unció, per ço que sían sants dels sants.  
Ex 40,13  per ço que’m servèschan e la lur  unció profit en lur sacerdoci perdurable.  
Lv 6,20  al Senyor en lo die de la sua  unció: oferran la desena part d’un cister 
Lv 7,35  d’Irrael. 35 »E aquesta és la  unció de Aron e de sos fills del sacrifici 
Lv 10,7  parireu, e lo oli de la santa  unció és sobre vosaltres. E ells faéran  
Lv 21,12  [*] del Senyor, car l’oli de la  unció santa del Déu ceu és sobre ell. Jo  
Ex 10,26 bestiar irà ab nós; no romandrà una  ungle de aquellas coses que ops són devant 
Lv 11,3  3 tot aquell qui ha depertida la  ungle e que remuch menjareu. 4 E  
Lv 11,4  4 E qualquequal remuguerà e haurà  ungle, mas no serà fesa, axí com lo camell 
Lv 11,5 »E lo conill, que remuga e no ha la  ungle fesa, és no nèdeu. 6 »E la lebra  
Lv 11,6  6 »E la lebra atrecí, [*] no ha la  ungle fesa. 7 »E lo porch, que ha la ungle 
Lv 11,7  fesa. 7 »E lo porch, que ha la  ungle fesa, no remuga. 8 »Las carns de  
Lv 11,26  sol post. 26 »Tot animal que hage  ungle mas no serà depertida ne no  
Ex 25,6 de setim, 6 e oli e alum e ensens e  ungüent e timiama de bona odor, 7 e pedres 
Ex 30,25  25 E feràs oli sant de unció e  ungüent compost, obra d’ungüenter. 26 E  
Ex 30,35 pes, 35 e feràs timiama composta de  ungüent mesclat ab gran studi e pur e  
Ex 35,8  lumenàries e per ço que’n fassa  ungüent e timiana molt suau; 9 e pedres  
Ex 35,28  e oli a las lumenàries e aparellar  ungüent per fer timiama de olor fort suau. 
Ex 39,37  obres ab oli, 37 e altar d’or e  ungüent e timiama de bona odor, 38 e tenda 
Lv 8,30  a ell lo Senyor Déu. 30 E pres l’ ungüent de untadura e la sanch que sobre  
Ex 30,25 de unció e ungüent compost, obra d’ ungüenter. 26 E untaràs d’ell lo  
Ex 37,29  29 E féu oli de santifichació dels  ungüents de timiama de coses ben olents,  
Ex 35,9  e timiana molt suau; 9 e pedres  unichines [*] a honrar lo sobremuscle e lo 
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Ex 30,34  –Prin bonas odors de stacte e de  unicle e de gàlbano de bona odor e encens  
Ex 28,9  bis retort. 9 »E pendràs II pedras  uniquines e scriuràs en aquellas los noms  
Ex 35,27  27 E los prínceps oferían pedras  uniquines e gemes al sobremusclo e al  
Ex 39,6  Senyor a Moysès. 6 E féu II pedres  uniquines e stretas i enclosas d’or e  
Lv 24,14  de aquell, e alepiden-lo tot lo  univerç poble. 15 E diràs als fills d’  
Lv 14,45  parets e la sua fusta e tota la  universa pólvora sia gitada fora la casa e 
Lv 25,9  tochareu la botzina en tota la  universa terra vostre. 10 E santifichareu  
Lv 18,24  en las quals són ensutzades las  universas gents, las quals jo gitaré  
Lv 14,36  manarà a ell que deneig totas las  universes coses de la case abans que entre 
Lv 17,14  als fills d’Irrael: La sanch de  universes carns no menjareu, car la ànima  
Lv 19,37  tots los meus manaments e tots los  universos juýs e feu aquells. Jo sóm lo  
Ex 7,11  e feren ells per encantaments  uns e altres secrets axí matex, 12 e  
Ex 14,20  axí que no’s podien acostar los  uns als altres per tot lo temps de la nit. 
Ex 16,17  fills de Yrrael e culliren-na,  uns més e altres menys, 18 e masuraven-  
Ex 18,21  avarícia, e stablex d’ells los  uns que sían senyors de XXX, los altres de 
Ex 18,25  stablí’ls prínceps del poble, los  uns de XXX, e los altres de C, e los  
Lv 8,10 E aportà untament d’oli ab lo qual  untà lo tabernacle e tot ço que és en ell, 
Lv 8,11  sobre lo altar VII vegades, e  untà ell e tots sos vaxells e lo pitxell e 
Lv 8,12  E gità oli sobre lo cap de Aron e  untà’l e consegrà’l. 13 E com los fills  
Ex 29,40  40 e la desena part de una fogassa  untada ab oli que haja masura la quarta  
Ex 30,32  32 e carn d’home no serà  untada de aquell; segons la sua composició 
Lv 7,12  salgats d’oli, e fogassa aliza  untada d’oli, e crespells de cèmola fets  
Lv 16,32  que untat serà, en lo qual haurà  untada la mà per ço que servescha axí com  
Ex 29,29  d’ell, e las mans d’ells sían  untades en ella e segrades. 30 VII dies  
Lv 2,4  mesclats ab oli, e fogassas alizes  untades de oli; 5 o si serà la oferta de  
Lv 8,30 Senyor Déu. 30 E pres l’ungüent de  untadura e la sanch que sobre l’altar  
Lv 8,2  fills e ab lurs vestiduras e ab l’ untament de l’oli e I vadell per peccat e 
Lv 8,10  a ell nostro Senyor. 10 E aportà  untament d’oli ab lo qual untà lo  
Lv 21,10  sobre lo cap del qual és gitat  untament d’oli e las suas mans són  
Ex 29,36  la hòstia del denejament, e  untar-l’has en santificació. 37 VII  
Ex 40,9  9 »E pendràs oli de unció e  untar-n’has lo tabernacle ab los  
Ex 23,1  1 »No rebràs veu de monsónega ni  untaràs la mà per ço que digues fals  
Ex 29,21  l’altar e de l’oli de unció,  untaràs Aron e a sos fills [*]. »E quant  
Ex 30,26  compost, obra d’ungüenter. 26 E  untaràs d’ell lo tabernacle del testimoni 
Ex 30,30  serà. 30 A Aron e a sos fills  untaràs e santificaràs-los per ço que  
Lv 4,3  3 »E si lo prevera qui és  untat peccarà faent peccar lo poble,  
Lv 4,16 devant nostro Senyor, 16 lo prevere  untat prenga de la sanch de aquell e port  
Lv 7,10 ho ofer; 10 vulle’s que sia ab oli  untat o mesclat o sia secha menys de res,  
Lv 16,32  32 »E perdonerà lo sacerdot que  untat serà, en lo qual haurà untada la mà  
Ex 31,2  apellat del nom de Beel lo fill de  Urí, qui fou fill de Hur, del trip de  
Ex 35,30  ha apellat del nom de Bersabè [*]  Urí, qui fou fill de Hur, del trip de  
Ex 38,22  22 los quals Bezelael, fill de  Urí, qui fou fill de Hur, del trip de  
Ex 3,16  a vosaltres; jo viu tot ço que  us sdevenech en Egipte, 17 e dix que us  
Ex 3,17  sdevenech en Egipte, 17 e dix que  us tragués de la aflicció de Egipte e us  
Ex 3,17  tragués de la aflicció de Egipte e  us aport en terra de Canahan, de l’heteu  
Ex 3,19 al Senyor Déu.” 19 Mas jo sé que no  us lexarà anar lo rey de Egipte [*] 20 [*] 
Ex 3,20  enmig d’ells, e puxes lexarà- us. 21 E donaré gràcia en aquest poble  
Ex 5,10 e diguéran: –Axí diu Farahó: que no  us donem palla. 11 Anau e culliu-na allà 
Ex 5,11  allà on ne poreu trobar, ni hom no  us aminverà res de vostra obre. 12 E fou  
Ex 5,18  18 Anau, donchs, e obrau, que no  us darà hom palla, e fereu tantas teulas  
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Ex 5,19  [*], oÿren que hom los deya: “No  us minvarà hom res de las teulas cascun  
Ex 6,6 fills de Yrrael: “Jo sóm Senyor qui  us desliuraré de servitut e us desliuraré  
Ex 6,6  qui us desliuraré de servitut e  us desliuraré de càrcer dels egipcians, i  
Ex 6,6  de càrcer dels egipcians, i  us rembré en alt bras, en judicis [*], 7 e 
Ex 6,7  en alt bras, en judicis [*], 7 e  us rembré en pobles, e seré vostro Déu, e  
Ex 6,7 vostro Déu, e que jo sóm Senyor qui  us he trets dels càrcers dels egipcians, 8 
Ex 6,8 càrcers dels egipcians, 8 e metré- us en terra sobre la qual laví la mia mà  
Ex 6,8  e a Ysach e a Jacob, e dar-la- us-he a posseyr, car jo sóm Senyor.” 9 E 
Ex 7,4  en terra de Egipte. 4 E no  us oyran, e matré la mia mà sobre Egipte,  
Ex 10,3 Déu dels hebreus: ¿Entrò a quant no  us voleu sotsmetra a mi? Lexa mon poble  
Ex 11,1  -vos-ha, e puxes costrenyarà- us que iscau. 2 Digues, donchs, als fills  
Ex 11,9  nostro Senyor a Moysès: –Farahó no  us oyrà, si bé molts senyals se fan en  
Ex 12,13 a vosaltres senyal [*], e passaré- us e no haurà en vosaltres plaga qui us  
Ex 12,13  e no haurà en vosaltres plaga qui  us destroescha quant feriré la terra de  
Ex 13,5  que jurà a vostros pares que  us daria, terra en què corre let e mel,  
Ex 14,4 endureyré lo seu cor, e encalsarà- us, e gloriajar m’he en Farahó e en tota  
Ex 14,13  loch. 13 E dix Moysès [*]: –No  us vullau tembre, i stau e vejau las grans 
Ex 14,17  cor de Farahó e dels egipcians que  us encalcen, e glorificaré’m en Farahó e  
Ex 16,4 4 E dix nostro Senyor a Moysès: –Jo  us plouré pa del cel. Ischa lo poble e  
Ex 16,15 -los Moysès: –Aquest és lo pa que  us envia nostro Senyor a menjar. 16  
Ex 17,2  begam! E respòs Moysès: –Per què  us barallau ab mi? Per què temptau a  
Ex 18,10  dix: –Beneÿt sia nostro Senyor qui  us desliurà de la mà de Farahó e qui us  
Ex 18,10  desliurà de la mà de Farahó e qui  us desliurà de la mà dels egipcians lo seu 
Ex 19,4  sobre las ales de las àguilas i  us he a mi prezos. 5 Si oÿu la mia veu e  
Ex 19,15  aparellats al terç die, que no  us acosteu a vostres mullers. 16 E era ja  
Ex 20,20  20 E dix Moysès al poble: –No  us vullau tembre; Déu vench per ço que us  
Ex 20,20 vullau tembre; Déu vench per ço que  us provàs e que la temor sua fos en  
Ex 22,24  fortsa desdenyar-s’ha e faré- us [*] glay, e seran vostres mullers  
Ex 23,13  e l’estrany. 13 »Tot ço que  us he dit guardau. E no jurareu per lo nom 
Ex 30,38  aquell qui’n ferà tal, per ço que  us de aquella odor, perirà dels seus  
Ex 31,13 ço que sapiau que jo sóm Senyor qui  us santifich. 14 E guardau lo meu dissapte 
Ex 32,29 son fill e en son frare, per ço que  us sia donada benedicció. 30 E en l’altre 
Ex 32,30  a nostro Senyor e pregaré que  us perdó. 31 E tornà a nostro Senyor e  
Lv 18,24  car molt és gran letgesa. 24 »No  us ensutzeu en totas aquestas coses en las 
Lv 18,28  vos guardau que semblantment no  us rasa o us git si feu semblants coses,  
Lv 18,28  que semblantment no us rasa o  us git si feu semblants coses, axí com he  
Lv 19,4  jo sóm lo Senyor Déu vostro. 4 »No  us convertiau a ýdola ne us fassau déus  
Lv 19,4  4 »No us convertiau a ýdola ne  us fassau déus fonadissos a vosaltres, car 
Lv 19,36  Jo sóm Senyor Déu vostro, qui  us aduguí de terra de Egipte. 37 »Guardau  
Lv 20,8  car jo sóm lo Senyor Déu qui  us santifich. 9 »Qui maleyrà son pare o sa 
Lv 20,22  juýs e feu aquells per ço que no  us avorrescha la terra en què deveu intrar 
Lv 22,16 santifichades. Jo sóm lo Senyor que  us santifich. Capítol XXII 17 E parlà  
Lv 22,32  car jo sóm lo Senyor Déu que  us santifich, 33 que us he aduyts de la  
Lv 22,33 Senyor Déu que us santifich, 33 que  us he aduyts de la terra de Egipte per ço  
Lv 25,2  intrats en la terra la qual jo  us donaré, coleu lo dissapte del Senyor. 3 
Lv 26,3  guardau e fareu aquells, jo  us daré pluja en son temps, 4 e la terra  
Lv 26,6 vosaltres, e dormireu e no serà qui  us despert, e levaré de la terra vostre  
Lv 26,9 -vos-he créxer e moltiplicaré- us, e fermaré ma covinensa ab vosaltres,  
Lv 26,17  subjugar-vos-he en aquells que  us han oy, e fogireu e negú no us  
Lv 26,17  que us han oy, e fogireu e negú no  us perceguirà. 18 »E si per açò no obeyreu 
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Lv 26,24  jo iré contre vosaltres e feriré- us per VII vegades per los vostros  
Lv 26,26  aquells a pes, e menjareu e no  us sadollareu. 27 »E si per açò no m’  
Ex 36,1  aquellas coses qui fossen ops en  ús del santuari e que manà nostro Senyor.  
Ex 38,30 grasella ab tots los vaxells que ab  ús d’ells sa tànyan, 31 e los vazos del  
Lv 23,20  las promícies devant Déu, seran en  ús d’aquell. 21 E apellareu aquell die  
Lv 11,32  axí vaxell de fust, que hom  usa, o pells o celici o qualque cose en  
Ex 39,41 [*], 41 e las vestiduras d’ell que  úsan los sacerdots en lo santuari, Aron e  
Ex 29,30  en ella e segrades. 30 VII dies  usarà de aquella lo bisbe qui per ella  
Ex 28,43  dels ronyons tro a las cuxas. 43 E  usaran de aquells Aron e sos fills quant  
Ex 28,1  e Aletzàs e Thamar, per ço que  usen a mi de sacerdoci. 2 E faràs  
Ex 28,4  frare, e a sos fills, per ço que  usen de sacerdoci a mi. 5 E pendran or e  
Ex 29,44  e Aron e sos fills per ço que  usen a mi de sacerdoci. 45 E seré enmig  
Ex 30,30  e santificaràs-los per ço que  usen a mi de sacerdoci. 31 »E als fills d’ 
Ex 31,10  ministeri de Aron e sos fills que  usen de lur ofici en los santuaris, 11 oli 
Ex 35,19  bisbe e de sos fills per ço que  usen a mi de sacerdoci.” 20 E isqué tota  
Ex 29,29  29 »E de la vestidura santa que  userà Aron hauran sos fills aprés d’ell,  
Lv 18,22  Jo sóm Senyor. 22 »Ab mascle no  useràs a manera de fembra, car gran  
Ex 30,16  dels fills de Yrrael liureràs en  usos del tabernacle del testimoni, per ço  
Ex 30,37  compusició no fareu en vostros  usos, car sant és a nostro Senyor; 38 car  
Ex 35,24 Senyor, e fust de setim a veriables  usos. 25 E las fembras sàvias donaven ço  
Ex 37,16 fort bell, 16 e vaxells de diversos  usos de la taula, anaps e tasses d’or pur 
Lv 7,24  bísties [*] en vostros diversos  usos; 25 e si algú menjarà lo sèu que deu  
Lv 25,36  e viurà ab tu, 36 no prengues  usura d’ell tu, ni més que no li donist.  
Lv 25,37 ab tu. 37 No deràs la tua moneda ab  usura a ell, ne la sobreabundància dels  
Ex 22,25 li fasses fortsa, ni l’opembràs ab  usures. 26 »E si prens panyora de ton  
Ex 27,19  vaxells del tabernacle en tots los  uzos e sirmònies; e feràs de aram los  
Ex 38,3  de aram. 3 E aparellà’ls en lurs  uzos diversos vaxells de aram, calderas e  
Ex 22,1  bou o ovella e la auciu o la ven,  V bous pagarà per I, e IIII ovellas, per  
Ex 26,3  de una masura seran totas 3 les  V cortinas, e sí seran ajustades ensemps;  
Ex 26,3 seran ajustades ensemps; las altres  V per ajustament semblant se ajustaran 4  
Ex 26,4  semblant se ajustaran 4 ab  V cordes de seda al costat, e al cap de  
Ex 26,9  una e de l’altre. 9 De las quals  V ne ajustaràs ensemps a si, la una e l’  
Ex 26,26  feràs forellats del fust de setim  V, per ço que tenguen las taulas a le un  
Ex 26,27 a le un costat del tabernacle, 27 e  V a l’altre [*], 28 e aquells qui seran  
Ex 26,37 retort per obre d’egulla. 37 E las  V colones del fust de setim deureràs, e  
Ex 27,1  altar de fust de setim, qui haurà  V colsos de longuesa e altres tants de  
Ex 36,10  10 E ajustà [*] las altres  V la una a l’altre. 11 E féu ances de  
Ex 36,16  éran de una masura. 16 E ajustaren  V dejús e altres V demunt. 17 E féu L  
Ex 36,16  16 E ajustaren V dejús e altres  V demunt. 17 E féu L ances en la vora [*]  
Ex 36,31  E féu forrellats de fust de setim,  V a tenir las taulas de la un costat del  
Ex 36,32  la un costat del tabernacle, 32 e  V a’dobar de la un a l’altre costat del  
Ex 36,32  tabernacle, e foren aquests altres  V forrellats ves la part de ponent quantre 
Ex 36,38  vermelló e de bis retort [*], 38 e  V colones ab V caps que cobrí d’or, e féu 
Ex 36,38  bis retort [*], 38 e V colones ab  V caps que cobrí d’or, e féu-na V vazos 
Ex 36,38  V caps que cobrí d’or, e féu-na  V vazos d’aquellas de aram. 37,Tit  
Ex 38,1  de holocaust de fust de setim, de  V colzos, quadrat, e III colzos d’alt, 2  
Ex 38,18  havia XX colzos de lonch e d’alt  V colzos, segons la masura que havían  
Lv 26,8 cauran a glay devant vosaltres, 8 e  V de vosaltres perceguiran C d’ells, e C  
Lv 27,5  donerà’n XXX. 5 E si serà de  V anys tro a XX, lo mascle derà XX cicles, 
Lv 27,6 fembra, X. 6 E si és de I mes tro a  V anys, lo mascle derà V cicles, e la  
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Lv 27,6  I mes tro a V anys, lo mascle derà  V cicles, e la fembra, III. 7 E de XXXX  
Ex 20,7 »E no pendràs lo nom del teu Déu en  va, car nostro Senyor no haurà en aquell  
Ex 20,7 pendrà lo nom del Senyor Déu seu en  va. 8 »Remembre’t que santifichs lo die  
Ex 21,19 morrà mas geurà al lit, 19 si se’n  va defora ab un bastó i’s leu, no n’  
Lv 5,16  lo dan, e puxs anadescha-hi la  Vª part e liura-ho al sacerdot, lo qual  
Lv 27,13  anedescha sobre la stimació la  Vª part. 14 »E si home ferà vot de la sua  
Ex 6,23 Elizàbech filla de Aminadap, sor de  Vaason, que li parí Nadap e Abaruch e  
Ex 29,1 sían sagrats en sacerdots: »Prin un  vadell del bestiar, e dos moltons sens  
Ex 29,3  un panistre, e oferràs-ho, e lo  vadell e II moltons. 4 E Aron e sos fills  
Ex 29,12  12 E pendràs la sanch del  vadell e posar-l’has sobre las colones  
Ex 29,14  sobre l’eltar, 14 mas la carn del  vadell e lo cuyro e los fems cremaràs  
Ex 29,36  las mans d’ells, 36 e oferràs un  vadell cascun die per lo peccat. Cascun  
Ex 32,4 -ho a obre de fondre e féu-na un  vadell. E digué lo poble: –O Yrrael,  
Ex 32,6 -sa de menjar e ballaren devant lo  vadell. 7 E parlà nostro Senyor a Moysès e 
Ex 32,8  que tu’ls mostrist, e han fet un  vadell d’or fus al foch e l’han adorat e 
Ex 32,19  a las albergades, viu Moysès lo  vadell [*], e enfelloní’s fort, e gità  
Ex 32,20 -las al peu del munt. 20 E pres lo  vadell e cremà’l e tornà’l en pólvora, e 
Ex 32,24  gití’ll al foch e isqué’n aquest  vadell. 25 E viu Moysès lo poble qui era  
Ex 32,35  Déu lo poble per lo peccat del  vadell que féu Aron. 33,Tit Capítol  
Lv 1,5 al denejant seu. 5 E si sacrificarà  vadell devant nostro Senyor, los fills de  
Lv 4,3  lo poble, oferrà per son peccat I  vadell que sia net al Senyor Déu. 4 E  
Lv 4,5  Déu. 5 E pendrà de la sanch del  vadell e portarà de aquella en lo  
Lv 4,8  del tabernacle. 8 E lo sèu del  vadell oferrà per lo peccat, axí aquell  
Lv 4,14  puxs entendrà son peccat, oferrà I  vadell per lo peccat. E aporten aquell a  
Lv 4,15  aquell devant lo Senyor, e com lo  vadell serà degollat devant nostro Senyor, 
Lv 4,20  l’altar. 20 E face axí d’aquest  vadell com féu del primer; e preguen per  
Lv 4,21 e Déu serà perdonador. 21 Emperò lo  vadell aporten fora las albergades e  
Lv 4,21  e créman-lo axí com lo primer  vadell, car per gran moltitut de peccats  
Lv 8,2  e ab l’untament de l’oli e I  vadell per peccat e II moltons e I  
Lv 8,14  manat nostro Senyor. 14 E aportà I  vadell per peccat, e Aron e sos fills  
Lv 9,2  d’Irrael, e dix a Aron: 2 –Pren I  vadell fill de bou per peccat e I ariet en 
Lv 9,3  “Preneu I cabrit per peccat e I  vadell e I anyell de I any, e sían sens  
Lv 9,8  se acostà a l’altar e degollà lo  vadell per lo ceu peccat, 9 la sanch del  
Lv 16,6 holocaust; 6 e quant haurà ofert lo  vadell, ell pregarà per si e per la casa  
Lv 23,18  anyells sens màcula de I any, e I  vadell del folch, e II moltons, e seran en 
Ex 24,5  hòstias passífiques, ço és, XII  vadells. 6 E Moysès pres †las ventrades†  
Lv 26,1  ýdolas ni entretallaments, ni  vadells no dressareu, ni sia levada entre  
Ex 34,30 companya de la paraula de Déu. 30 E  vaéran Aron e los de Yrrael la cara de  
Ex 13,17  ventura lo poble no’s penadís si  vaés quantre si batalla e que s’entornàs  
Ex 32,1 dix: –Leva’t e fé’ns déus qui’ns  vage devant, car no sabem què s’ha  
Ex 5,7 las teulas axí com primerament, mas  vagen-hi ells e cúllan rostoy. 8 A  
Ex 10,24  romanguen, e vostres infants  vagen ab vosaltres. 25 E dix Moysès:  
Ex 14,15  als fills de Yrrael que se’n  vagen, 16 e tu leva la tua verga e sten la 
Ex 14,16  la mar e pertex-la, per ço que  vagen los fills d’Irrael per mig d’ella  
Ex 34,9  devant tu, Senyor, prech-te que  vages ab nós, car lo poble és de dur cap,  
Ex 3,11  a nostro Senyor: –Qui çó jo, que  vaja al rey Farahó e traga los fills de  
Lv 14,7  lex anar lo pardal viu que se’n  vaja al camp. 8 »E com l’home se levarà  
Ex 32,23 digueren-ma: “Fé’ns déus qui’ns  vàjan devant, car no sabem què s’ha  
Ex 14,12  los egipcians”? Car molt més  val servir los de Egipte que morir en  
Ex 22,5 la cose stranya, tot ço que †menys†  val en camp o en vinya smanerà lo dan. 6  
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Lv 27,17  serà stimat per aytant com porà  valer; 18 e si aprés lo jubileu, tornerà  
Lv 11,27  ses palmes de tots los animals que  van ab IIII peus, serà inmunde; e si algú  
Lv 25,27  lo fruyt de aquell temps com se  vané, e ço que romandrà sia retut al  
Ex 26,31  ab obre de agulla e test de bella  vanetat, 32 e aparellaràs devant IV  
Lv 16,13  axí que la neula de aquellas e la  vapor cobre la cuberta qui és sobre lo  
Ex 33,15  15 E dix Moysès: –Si tu no’ns  vas devant, no’ns tragues de aquest loch, 
Ex 33,16  trobada gràcia devant tu, si no  vas ab nós per ço que siam glorificats de  
Ex 38,8 [*]. 8 E féu lo bací d’aram ab son  vas dels spills e las fembras qui vetlaven 
Ex 39,39  e tots sos vaxells, e labis ab son  vas, e las tendas del palau, e las colonas 
Ex 16,33  33 E dix Moysès a Aron: –Prin un  vaxell e met-hi de la magna aytant com  
Ex 22,7  si negú comana haver a son amich o  vaxell en guarda, e hom haurà emblat  
Lv 6,28  sían levades en loch sant. 28 E lo  vaxell de la terra en lo qual la carn d’  
Lv 6,28 serà cuyta, sia trenchat; e si serà  vaxell de coure, sia respat e puxs levat  
Lv 11,32  que sían morts serà ensutzat, axí  vaxell de fust, que hom usa, o pells o  
Lv 11,33  axí aprés seran mundades. 33 E tot  vaxell de terra en lo qual alguna cose de  
Lv 14,5  5 E degoll un dels ocells en un  vaxell de terra sobre aygüe vive, 6 e l’  
Lv 15,12  no nèdeus entrò al vespre. 12 E  vaxell de terra que ell hage tochat sia  
Lv 15,23  no nèdeu entrò al vespre. 23 E tot  vaxell sobre lo qual ella ceurà, qualque  
Ex 3,22  la fembra a sa veÿna e a sa hosta  vaxells d’argent e d’or e vestiduras, e  
Ex 7,19 tota la terra de Egipte, axí en los  vaxells de fust com de pedre. 20 E féran  
Ex 11,2  son amich, e la fembra a sa veÿna,  vaxells de argent e d’or, 3 e darà nostro 
Ex 25,9  que jo t’amostraré de fer e los  vaxells en honor d’ell. »E axí fereu 10  
Ex 27,3  dels fochs, e feràs tots los  vaxells d’aram; 4 e una grazala de aram  
Ex 27,19  fondaments de aram. 19 E tots los  vaxells del tabernacle en tots los uzos e  
Ex 30,27 del testament, 27 e la taula ab sos  vaxells, e lo canelobre e sos aÿnaments, e 
Ex 31,7  qui sobre ella és, e tots los  vaxells del tabernacle, 8 e la taula e sos 
Ex 31,8  del tabernacle, 8 e la taula e sos  vaxells, e lo canalobre fort bell ab los  
Ex 31,8  lo canalobre fort bell ab los ceus  vaxells, e l’altar de timiana, 9 e de  
Ex 31,9  9 e de holocaust e tots lurs  vaxells, e làbit ab tot son fondament, 10  
Ex 35,16  de aram ab forrellats e ab sos  vaxells, e lo bací ab sos fonaments, 17 e  
Ex 35,22  sants, e armellas e anells, tots  vaxells d’or fou partit en dons de nostro 
Ex 37,16 e environà’l d’or fort bell, 16 e  vaxells de diversos usos de la taula,  
Ex 38,3  aparellà’ls en lurs uzos diversos  vaxells de aram, calderas e tesoras, arpes 
Ex 38,30  de aram ab sa grasella ab tots los  vaxells que ab ús d’ells sa tànyan, 31 e  
Ex 39,35 e archa [*] e oracle, 35 e taula ab  vaxells e ab pans [*], 36 e ab canalobres  
Ex 39,39  39 e altar de aram, [*] e tots sos  vaxells, e labis ab son vas, e las tendas  
Ex 39,40  palau ab sas cordas [*]; res dels  vaxells no hy fallia que hom manà fer a  
Ex 40,9 untar-n’has lo tabernacle ab los  vaxells per ço que sia santificat, 10 l’  
Ex 40,10 10 l’altar de holocaust e tots sos  vaxells, 11 [*] sacrets ab oli de unció,  
Lv 8,11  VII vegades, e untà ell e tots sos  vaxells e lo pitxell e son bací per  
Lv 11,34 cose que beureu gequida de tots los  vaxells serà inmunde. 35 E qualque cose  
Lv Expl  Levítich, e los jueus lo apéllan  Vayacrè.  
Ex 14,11  a Moysès: –¿Per ventura no havia  vazos en Egipte e per ço nos has amanats  
Ex 36,24  XX taulas envés migdie, 24 ab XXXX  vazos d’argent, e II vazos havia sots  
Ex 36,24  24 ab XXXX vazos d’argent, e II  vazos havia sots cascuna taula, de la una  
Ex 36,26  aguiló, féu XX taulas 26 ab XXXX  vazos d’argent, II vazos per cascuna  
Ex 36,26  26 ab XXXX vazos d’argent, II  vazos per cascuna taula. 27 Ves ponent, ço 
Ex 36,28  a la mar, féu VI taulas 28 e II  vazos per cascuna taula e per cascun angle 
Ex 36,30  bases d’argent, ço és a saber, II  vazos per cascuna taula. 31 E féu  
Ex 36,34 deurà aquells forrellats, e féu los  vazos seus d’argent, e féu los cercles d’ 
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Ex 36,36 e deurà-las ab los caps e féu los  vazos d’elles d’argent. 37 E féu tenda a 
Ex 36,38  caps que cobrí d’or, e féu-na V  vazos d’aquellas de aram. 37,Tit Capítol  
Ex 38,10  10 e [*] colonas de aram ab lurs  vazos; als caps de las colones e totas las 
Ex 38,11  aguiló havia tendas de colonas e  vazos e caps de colonas de aquella matexa  
Ex 38,12 colzos, e X colonas de aram ab lurs  vazos, e los caps de las colonas éran [*]  
Ex 38,15  tendas e III colonas e atrestants  vazos, 16 e totas las tendas [*] éran de  
Ex 38,17  [*] éran de bis retort, 17 e los  vazos de las colonas éran de argent, e los 
Ex 38,26  d’argent de què hom féu los  vazos del santuari e la entrada a on penja 
Ex 38,27 entrada a on penja lo vel. 27 E los  vazos fóran fets de C [*], cascú de un  
Ex 38,30  CCCC sicles, 30 de què hom féu los  vazos a l’intrant del tabernacle del  
Ex 38,31  ab ús d’ells sa tànyan, 31 e los  vazos del palau axí entorn com a la  
Ex 39,32 e los anells e las taulas [*] e los  vazos, 33 e la cuberta de pells [*] de  
Ex 39,39  del palau, e las colonas ab lus  vazos, 40 e tenda a l’intrant del palau  
Ex 40,16 ’l Moysès, e posà las taulas e los  vazos [*], e stablí sas colonas, 17 e  
Ex 18,15  15 E respòs-li Moysès: –Lo poble  ve a mi qui demana sentència de Déu, 16 e  
Ex 17,5  ferist lo flum porta en ta mà, e  vé-te’n, 6 car jo’t mostraré allí  
Ex 2,8  nodrir l’infant? 8 E ella respòs:  –Vé-hy. E anà la massipa e apellà sa  
Ex 3,16  totas coses en las generacions. 16  Vé e ajusta tots los pus vells de Yrrael,  
Ex 4,12  ni lo sech veent? No sóm jo? 12  Vé, donques, e jo seré ab tu en la tua  
Ex 4,21 la mà. 21 E dix-li nostro Senyor:  –Vé e ratorna en Egipte, e totas las  
Ex 4,27  27 E dix nostro Senyor a Aron:  –Vé a carrera a Moysès, al desert. E ell  
Ex 17,5  5 E dix nostro Senyor a Moysès:  –Vé devant lo poble e pren ab tu los fills 
Ex 19,10 a nostro Senyor, 10 e ell dix-li:  –Vé al poble e sacrifíchan vuy e demà, e  
Ex 19,24 ’ls.” 24 E dix-li nostro Senyor:  –Vé e devalla, e pujar-hi-has tu e  
Ex 32,7 parlà nostro Senyor a Moysès e dix:  –Vé e devalla, que lo teu poble ha peccat, 
Lv 4,22  un home de ço que nostro Senyor  veda per ignorància, 23 e aprés conexerà  
Lv 5,17  una de las coses que nostro Senyor  veda en la lig, e entendrà la colpa del  
Ex 29,10  lurs mans, 10 ajusteràs lo  vedell devant lo tabernacle del testimoni, 
Ex 4,11 lo mut, ni lo sort oent, ni lo sech  veent? No sóm jo? 12 Vé, donques, e jo  
Ex 24,11  fills de Yrrael, e mès la sua mà e  veeren Déu e menjaren e beguéran. 12 E dix 
Ex 4,7  de neu. 7 E dix: –Met-la altre  vegada al si. E mès-la-hy, e tragué- 
Ex 4,7  -la-hy, e tragué-la’n altre  vegada, e fou semblant a l’atre. 8 E dix  
Ex 7,23  casa, e no hy posà son cor aquella  vegada. 24 E cavaren los de Egipte entorn  
Ex 8,32  lo cor de Farahó, axí que aquesta  vegada no lexà anar lo poble. 9,Tit  1 E  
Ex 9,14 poble que sacrifich, 14 car aquesta  vegada trematré totas las mias plagues  
Ex 10,17  17 mas ara perdonau-ma aquesta  vegada e pregau al Senyor Déu vostro que  
Ex 30,10  E pregarà Aron sobre los corns una  vegada en l’any, en la sanch qui és  
Ex 32,9  9 E dix nostro Senyor altre  vegada a Moysès: –Jo veig que aquest poble 
Ex 33,5 de Yrrael: Poble és de dur cap. Una  vegada pujaré enmig de tu e destroyr-t’ 
Ex 34,35  cornuda, mas aquell cobria altre  vegada sa cara com parlava ab ells. 35,Tit 
Lv 14,9  los pèls del cos, e lau-se altre  vegada lo cos e las vestidures. 10 »E en  
Lv 16,34 per tots los peccats de aquells una  vegada en l’any. E ell féu axí com manà  
Lv 26,44  de tot sían consumats, ans altre  vegada faré covinensa ab ells, car jo sóm  
Lv 13,16  scampa no nèdea és. 16 E si altre  vegade tornerà en blanchor e tot l’home  
Lv 13,20  lebrozia, e guardarà la carn altre  vegade, e los pèls si són tornats en  
Lv 13,56  que la vestidura serà levade altre  vegade [*]; 57 e [*] veurà hom que en las  
Lv 27,28  E qualque cose serà concegrada una  vegade, serà sant dels sants al Senyor. 29 
Ex 10,2  de tos fills e de tos néts quantas  vegades he opremuts los egipcians i he  
Ex 23,14 ’ls oireu de vostra bocha. 14 »III  vegades cascun any ma fareu festa. 15  
Ex 23,17  tots los blats del camp. 17 »III  vegades l’any aperrà tot mascle devant lo 
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Ex 25,4 4 e porpre e cotó e scarlata per II  vegades tenyda, e bis e pells de cabres 5  
Ex 26,31  e de porpre e de cotó per II  vegades tint, de bis retort ab obre de  
Ex 26,36 de jassint e de porpre e de cotó II  vegades tenyt e de bis retort per obre d’ 
Ex 27,16  de jacint e de porpre e de cotó II  vegades tenyt e de bis retort de obre d’  
Ex 28,15  jacint e de porpre e de cotó dues  vegades tenyt e de bis retort. 16 E serà  
Lv 4,6 aquella sanch e scampar-n’ha VII  vegades devant lo Senyor contra lo vel o  
Lv 4,17  -hi son dit e salpusch-ne VII  vegades quantre lo vel, ço és, la  
Lv 8,11  ells e salpassà sobre lo altar VII  vegades, e untà ell e tots sos vaxells e  
Lv 14,7  salpusch aquell que és mundat VII  vegades per ço que de dret sia purgat, e  
Lv 14,16  en aquell e gitar-n’hi-ha VII  vegades contra lo Senyor Déu, 17 e l’oli  
Lv 14,27  e gitar-n’ha contre Déu per VII  vegades, 28 e tochar-n’ha l’estrem de  
Lv 14,51 de assò salpuscharà la casa per VII  vegades, 52 e purificharà aquella axí ab  
Lv 16,14  toro e bany son dit e git-ne VII  vegades devant Déu devés lo propiciatori a 
Lv 16,19 de aquell entorn, 19 e git-ne VII  vegades ab lo dit, e netegerà ell e  
Lv 25,8 tu VII setmanes d’anys, ço és, VII  vegades VII, que tots ensemps fan  
Lv 26,24  vosaltres e feriré-us per VII  vegades per los vostros peccats, 25 e  
Ex 5,8  e no’ls na aminvareu res, car  vegaven e per ço crídan e diuen: “Anem  
Ex 10,28 -te de mi. Guarde’t que vuymés no  veges la mia cara, que en aquell die que a 
Ex 14,13 ferà vuy, car los de Egipte qui ara  veheu jamés no’ls veureu negun temps, 14  
Ex 32,9  Senyor altre vegada a Moysès: –Jo  veig que aquest poble és de dur cap; 10  
Ex 4,18  a mos frares en Egipte per ço que  veja encara si són vius. E dix-li Getró: 
Ex 34,10  ne en negunes gents, per ço que  veja lo poble enmig de qui tu est la obra  
Lv 13,20  sia manat al sacerdot, 20 lo qual  veja lo loch de la lebrozia, e guardarà la 
Lv 13,29 qual o en la barba naxerà lebrozia,  veja a ell lo sacerdot. 30 E si veu que  
Lv 14,36  que entre ell en aquella e que  veja si alguna lebrozia serà en aquella,  
Ex 14,13 [*]: –No us vullau tembre, i stau e  vejau las grans coses de nostro Senyor que 
Ex 16,29  mia lig? 29 E dix Moysès al poble:  –Vejau que nostro Senyor vos ha donat [*]  
Ex 31,13  als fills d’Irrael e diràs-los:  “Vejau que guardeu vostro dissapte, car  
Ex 26,12  aperallats al terrat, ço és, la un  vel qui és pus ample, de la mitat d’ell  
Ex 26,35 santo santorum, 35 e taula sobre lo  vel e quantre la taula lo canalobre [*],  
Ex 27,21 tabernacle del testimoni, defora lo  vel [*] cubert lo tabernacle del  
Ex 30,6  6 E poseràs l’altar quantre lo  vel qui és devant l’archa del testimoni  
Ex 34,33  complidas las paraulas, posà un  vel sobre sa cara. 34 E quant intrava a  
Ex 34,34  Déu e parlava ab ell, levave’s lo  vel entrò que axia, e adonchs parlava als  
Ex 35,12  [*], 12 e archa e [*] faristol e  vel qui devant li penig, 13 e taula ab  
Ex 38,26 santuari e la entrada a on penja lo  vel. 27 E los vazos fóran fets de C [*],  
Ex 39,34  de pells [*] de jacint, 34 e  vel e archa [*] e oracle, 35 e taula ab  
Ex 40,3  l’archa e lexaràs devant ella lo  vel. 4 E posaràs la taula [*] sobre ella  
Ex 40,19 lo tabernacle, penjà devant ella lo  vel per ço que complís lo manament de Déu. 
Ex 40,20  del testimoni ves aguiló, fora lo  vel, 21 e ordonà sos pans axí com havia  
Lv 4,6  vegades devant lo Senyor contra lo  vel o la claustre del santuari. 7 E poserà 
Lv 4,17  -ne VII vegades quantre lo  vel, ço és, la claustre, 18 e de aquella  
Lv 16,12  timiana e encens, e entra ultre lo  vel, ço és, ultre la claustre, en la  
Lv 21,23  santuari. 23 E no intrerà ultre lo  vel del santuari ne no s’acost a l’  
Ex 26,31  al munt és demostrat. 31 »E feràs  vela de jassint e de porpre e de cotó per  
Ex 36,35  ’ls de làminas d’or. 35 E féu  vela de jacint e de porpre e vermelló e  
Ex 21,32  semblant centènsia. 32 E si és  vell servent o serventa, darà XXX besants  
Lv 25,22 en l’any VIIIè e menjareu del blat  vell entrò al novèn any, fins que venga lo 
Lv 25,22  que venga lo novell, e menjareu lo  vell. 23 »Emperò la terra no vendreu null  
Lv 13,11  serà viva, 11 per lebrozia molt  vella pot ésser condempnat, [*] en cuyro  
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Lv 26,10  ab vosaltres, 10 e menjareu cose  vella per vella e novella per novella, e  
Lv 26,10  10 e menjareu cose vella per  vella e novella per novella, e gitareu las 
Lv 26,10  per novella, e gitareu las coses  vellas com sobrevindran las novellas. 11 E 
Ex 3,16  16 Vé e ajusta tots los pus  vells de Yrrael, e diràs: “Lo Senyor Déu  
Ex 3,18 la tua veu, e intraràs tu e los pus  vells de Yrrael al rey de Egipte, e dir- 
Ex 4,29  ensemps e ajustaren tots los  vells dels fills d’Irrael. 30 E parlà  
Ex 17,6  E féu-ho Moysès axí devant los  vells de Yrrael, 7 e apellà lo nom de  
Ex 18,12  E aparellaren Aron e tots los  vells de Yrrael que menjassen pa devant  
Ex 24,9  e Aron e Nadap e Abiüd e LXX dels  vells de Yrrael, 10 e viren lo Déu de  
Ex 24,14 Moysès al munt de Déu, 14 e dix als  vells: –Sperau-vos ací tro que tornem a  
Lv 4,15  del tabernacle, 15 e posen los  vells d’Irrael las mans sobre lo cap de  
Lv 19,32  te levaràs, e honra la persona de  vells e tem lo Senyor ton Déu. Jo sóm  
Ex 26,6  o anells d’or ab los quals los  vels de las cortines se puguen ajustar  
Ex 26,12 cobriment. 12 E ço qui romandrà als  vels qui són aperallats al terrat, ço és,  
Ex 26,13  altre qui és pus en longuesa dels  vels, e defendrà la un e l’altre costat  
Ex 21,7 li servent per tostemps. 7 »Si algú  ven sa filla en serventa, axir [*] n’ha  
Ex 22,1  furta bou o ovella e la auciu o la  ven, V bous pagarà per I, e IIII ovellas,  
Ex 21,8  la-ha, mas no haurà poder que la  vena a strany poble si la menyspresa. 9 E  
Lv 25,15 ell, 15 e segons compte dels fruyts  vena a tu. 16 E aytant com més any  
Lv 25,16 compenseràs, e lo temps dels fruyts  venan a tu. 17 Negun de vosaltres no  
Ex 18,16  16 e si’ls sdevé neguna contesa,  vénan a mi qui jutge entre ells e que’ls  
Lv 25,34  sots los pobles d’aquells no’s  vènan, car possació perdurable és. 35 »E  
Ex 3,1  de Median, dins lo desert, e  vench al munt de [*] Horep. 2 E aparech- 
Ex 16,1  prop las aygües. 16,Tit  1 [*] e  vench la moltitut dels fills d’Irrael al  
Ex 16,27 e per ço no n’hi trobarà hom. 27 E  vench lo setèn die, e isquéran alguns del  
Ex 17,8  nostro Senyor ab nós o no?» 8 E  vench Amalech e combaté’s quantre Yrrael  
Ex 18,5  desliurat de glay de Farahó». 5 E  vench Getró, sogre de Moysès, e sos fills  
Ex 18,6 Moysès e dix: –Jo, ton sogre Getró,  vench a tu, e ta muller e II fills teus ab 
Ex 19,7  parlaràs als fills de Yrrael. 7 E  vench Moysès e apellà los majors del poble 
Ex 20,20 al poble: –No us vullau tembre; Déu  vench per ço que us provàs e que la temor  
Ex 24,3  poble no muntà ab ell. 3 E adonchs  vench Moysès e retornà al poble e dix-  
Ex 8,24  demà serà aquest senyal”. 24 [*] e  vénch mosca fort gran en la casa de Farahó 
Lv 25,14  en las possacions. 14 E com feràs  venda a qualsevulla de tos ciutadans o  
Lv 25,48 parentat lo pot rembre; 48 aprés la  venda, qualsevulla de sos frares pot  
Lv 25,50  los anys del temps de la sua  venda entrò a l’any jubileu, e la moneda  
Lv 25,28  e en aquell, emperò, totas las  vendas sían retudes e cascú retorn en sa  
Ex 1,16  vosaltres levareu los hebreus e  vendrà lo temps de parir, si és mascle  
Ex 21,16 de mort. 16 E qui furtarà home e’l  vendrà a son proÿsma [*], sia mort. 17 E  
Lv 16,3  e açò en una nuu. 3 Mas ab açò  vendrà Aron a la santedat, que oferrà I  
Lv 25,25  25 »E si serà aflegit ton frare e  vendrà la sua possació, lo pus proÿsme d’ 
Lv 25,25  d’ell pot rembre ço que aquell  vendrà; 26 e si no havia proÿsme e porà  
Lv 25,29  retorn en sa pocessió. 29 »E qui  vendrà casa que sia prop lo mur, haurà  
Lv 25,31 no haja murs, e per dret de camp la  vendrà; si abans no serà remuda, en l’any 
Lv 25,35  35 »E si serà afeblit ton frare e  vendrà en ta mà com strany o palegrí e  
Lv 25,39  de gran pobresa e per açò ell  vendrà si matex a tu, no l’opremes axí  
Lv 25,47  frares serà opremut per pobresa e  vendrà si matex a algú dels stranys o dels 
Ex 11,8  Irrael.” 8 E tots aquests sirvents  vendran a mi, e pregar-m’han e diran:  
Ex 21,35  nafre a l’altre e aquell mor,  vendran lo bou viu e pertir-s’han lo  
Lv 17,7  en aquells, e aquells que  vendran aprés d’ells. 8 »E en aquells  
Lv 22,3  [*] en aquells que aprés d’ells  vendran: »Tot hom de vostra sament que s’ 
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Lv 23,43  aquells que aprés de vosaltres  vendran que jo fiu habitar en tabernacles  
Lv 25,30 aquella, e aquells que aprés d’ell  vendran per tostemps, e no la porà rembre  
Lv 25,46  en aquells que aprés d’ells  vendran, e poceyr-los-heu  
Lv 27,21 equí avant no’l porà rembre 21 com  vendran los dies de l’any jubileu, car  
Ex 23,27  tu e auciuré tot lo poble a qui tu  vendràs, e de tots tos enamichs gitaràs  
Lv 25,42  a ells de terra de Egipte. E no  vendràs aquells sots condició de servents, 
Lv 27,16  de XXX muigs d’ordi, la terra  vendràs per L cicles d’argent. 17 E si en 
Lv 27,28 sia home o animal o camp, no’s deu  vendre ni’s pot rembre. E qualque cose  
Ex 19,9  9 dix-li nostro Senyor: –Jo  vendré a tu en scurina de nuu per ço que  
Ex 20,24  loch on haurà memòria del meu nom;  vendré a tu e beneyr-t’he. 25 »E si fas 
Lv 25,23  lo vell. 23 »Emperò la terra no  vendreu null temps, car mia és, car  
Lv 27,27  del preu. E si no’l vol rembre,  vene’l a altre per aytant com dabans serà 
Lv 25,11  ne no cullau las promíssias de la  venema, 12 de la santifichació en l’any  
Lv 25,5  no cullas quax a manera de  venemar, car aquell any és reposament de  
Lv 25,22  vell entrò al novèn any, fins que  venga lo novell, e menjareu lo vell. 23  
Ex 2,18  lur pare dix-los: –Per què sou  vengudas pus tost que no solíau? 19 E  
Ex 2,16  Median havia VII fillas, que éran  vengudes a poar aygüe, e complíran las  
Ex 4,29  los senyals que havia manats. 29 E  venguéran ensemps e ajustaren tots los  
Ex 10,6  girà’s Farahó e no’ls escoltà. E  venguéran las lagostes sobre Egipte. 7 E  
Ex 19,1  Yrrael de la terra de Egipte [*]  venguéran al deser de Sinaý 2 quant anaren 
Ex 34,32 hi, e puxs, com haguéran parlat, 32  venguéran a ell tots los fills de Yrrael e 
Ex 2,21 na jaquís anar? [*]. 21 E quant fou  vengut, jurà Moysès que staria ab ell. E  
Ex 3,9  9 Lo crit dels fills de Yrrael és  vengut a mi, e viu lur aflicció per què  
Ex 14,24  [*] per mig de la mar. 24 E era ja  vengut lo matí, e nostro Senyor guardà  
Ex 19,16  a vostres mullers. 16 E era ja  vengut lo terç die e lo jorn se scalfava;  
Ex 10,19  Déu aportà un vent fort gran qui  venia de ponent, e gità las lagostas en la 
Ex 36,29  dejús tro a dessús, e ensemps  venían en un ajustament. Axí ho féu per  
Ex 36,4  4 Donchs, los mestres, costrets de  venir, 5 diguéran a Moysès: –Més ofer lo  
Ex 1,10 de Yrrael és molt e més que nós. 10  Veniu sàviament e opremam-lo per ço que  
Ex 32,34  aquest peccat d’ells al die de la  venjansa. 35 E ferí nostro Senyor Déu lo  
Lv 19,18  sobre ell peccat. 18 No’t vullas  venjar ne no sias remembrant de la injúria 
Ex 17,11  11 E quant Moysès levava las mans,  vensia Yrrael, e si un poch las baxava,  
Ex 17,11  e si un poch las baxava, Amalech  vensia. 12 E las mans de Moysès éran  
Ex 10,13  de Egipte, e nostro Senyor manà un  vent cremant tot aquell die e tota aquella 
Ex 10,13  e tota aquella nit, e al matí lo  vent cremant atelà la terra de Egipte ab  
Ex 10,19  19 E lo Senyor Déu aportà un  vent fort gran qui venia de ponent, e gità 
Ex 14,21  -la nostro Senyor e féu gran  vent cremant tota la nit, e tornà-la en  
Ex 24,6  XII vadells. 6 E Moysès pres †las  ventrades† de la part de la sanch [*], e  
Lv 3,10  ronyons e ab lo grex qui cobre lo  ventre, e encare sobre los lombles e sobre 
Lv 3,14  14 [*] e lo grex qui cobre lo  ventre e tocha tots los membres vidals, 15 
Ex 12,4  lus companyes e cases; 4 e si per  ventura no hy basten aquells de la casa a  
Ex 13,17 qui és prop, car cuydave’s que per  ventura lo poble no’s penadís si vaés  
Ex 14,11  11 e diguéran a Moysès: –¿Per  ventura no havia vazos en Egipte e per ço  
Ex 19,21 dix-li: –Conjura lo poble que per  ventura no vulla passar los térmans per a  
Ex 19,24  a nostro Senyor, per ço que per  ventura no’ls ocia. 25 E devallà Moysès  
Ex 20,19  parla nostro Senyor per ço que per  ventura no muyram. 20 E dix Moysès al  
Ex 21,13  qui no l’haurà aguaytat mas de  ventura l’haurà trobat, o Déu l’haurà  
Ex 23,33  habitaran en la tua terra, que per  ventura no’t fassen peccar ves mi si tu  
Ex 33,3 que lo poble és de dur cap, que per  ventura jo no’l destroýs en la carrera. 4 
Lv 22,16  al Senyor, 16 per ço que per  ventura no sostenguen iniquitat per la lur 
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Lv 25,49  o avoncle o cosín germà. E si per  ventura no’s pot rembre, 50 sían comptats 
Lv 25,24 possació sots condició de remció és  venuda. 25 »E si serà aflegit ton frare e  
Lv 27,14  que per aquell serà ordonat serà  venuda. 15 E si aquell qui féu lo vot  
Ex 22,3  ha què reta per lo ledronici, serà  venut. 4 E si hom li troba ço que ha  
Lv 25,50  e la moneda per la qual serà  venut segons lo nombre dels anys, e sia  
Lv 27,20  rembre, mas que serà a algun altre  venut, d’equí avant no’l porà rembre 21  
Lv 27,24  al primer senyor que l’havia  venut e l’havia hagut en sort de la sua  
Lv 14,37  en las parets d’aquella la plaga  verda o vermella e lur vizió dejús la  
Lv 2,14  Senyor, de las spigues encara  verdejants, torreràs aquellas ab foch, e  
Ex 4,17  que a Déu tany. 17 E prin aquesta  verga en ta mà en què deus fer los  
Ex 4,20  -sse’n en Egipte, e portava la  verga de Déu en la mà. 21 E dix-li  
Ex 7,9  senyal”, diràs a Aron: “Prin ta  verga e gita-la devant Farahó”, e tornar 
Ex 7,10  los havia manat, e gità Aron la  verga devant Farahó e sos servents, e  
Ex 7,12  e tornaren-se drachs, mas la  verga de Aron devorà los drachs d’ells.  
Ex 7,15  del flum, e portaràs en ta mà la  verga qui’s tornà drach, 16 e diràs-li: 
Ex 7,19  a Moysès: –Digues Aron: “Prin ta  verga e stin ta mà sobre las aygües de  
Ex 7,20  Senyor los havia manat, e levà sa  verga e ferí l’aygüe del flum devant  
Ex 8,5  Senyor a Moysès: –[*] Stin ta  verga ab la tua mà sobre los flums e sobre 
Ex 8,16  a Aron e digues-li: “Stin ta  verga e fir la pols de la terra, e haurà  
Ex 8,17  17 E féran-ho axí; stès Aron la  verga que tenia en la mà, e ferí la pols  
Ex 10,13  de Egipte. 13 E stès Moysès la  verga sobre la terra de Egipte, e nostro  
Ex 14,16  se’n vagen, 16 e tu leva la tua  verga e sten la tua mà sobre la mar e  
Ex 17,5  ab tu los fills de Yrrael, e la  verga ab què ferist lo flum porta en ta  
Ex 17,9  seré a la sima del munt e hauré la  verga de Déu en la mia mà. 10 E féu Josuè  
Ex 21,20 ferirà son servent o sa serventa ab  verga e morrà en sa mà, serà culpable del  
Lv 27,32 ovellas e cabres que passen sots la  verga del pastor, qualquequal aporterà las 
Ex 4,2  que tens en la mà? E ell respòs:  –Verga. 3 E dix-li nostro Senyor: –Gita  
Ex 9,9  i las bístias hagen nafres, e sían  vergades las gents en tota la terra de  
Ex 7,12  axí matex, 12 e gitaren lurs  vergas e tornaren-se drachs, mas la  
Ex 22,16  logat. 16 »E si negú engana fembra  verge qui encara no sia sposada e dorm ab  
Lv 21,3 mare e fill e filla e frare 3 e sor  verge que no és acostada a marit; 4 mas en 
Ex 22,17  la manera de l’axovar que las  vèrgens han acostumat de pendre. 18  
Lv 18,8  mare és [*]. 8 »Ne descobriràs la  vergonya de la muller de ton pare, car  
Lv 18,8  de la muller de ton pare, car  vergonya de ton pare és. 9 »No revallaràs  
Lv 18,9 de ton pare és. 9 »No revallaràs la  vergonya de ta sor, de part de ton pare o  
Lv 18,10  o defora. 10 »E no revalaràs la  vergonya de la filla de tos fills, e de la 
Lv 18,10  e de la néta de la filla, car  vergonya tua és. 11 »La vergonya de la  
Lv 18,11  filla, car vergonya tua és. 11 »La  vergonya de la filla de la muller de ton  
Lv 18,12  és sor tua, no descobriràs. 12 »La  vergonya de la sor de ton pare [*], car  
Lv 18,13  car carn és de ton pare. 13 »Ne la  vergonya de la sor de ta mare no  
Lv 18,14  ço car és carn de ta mare. 14 »La  vergonya de ton oncle no revalaràs ni no  
Lv 18,15  parentesch. 15 »No descobriràs la  vergonya de ta nora, car muller és de ton  
Lv 18,15  ton fill, ne no descobriràs la sua  vergonya. 16 »No descobriràs la vergonya  
Lv 18,16 sua vergonya. 16 »No descobriràs la  vergonya de la muller de ton frare, car  
Lv 18,16  de la muller de ton frare, car  vergonya és de ton frare. 17 »E la  
Lv 18,17  vergonya és de ton frare. 17 »E la  vergonya de la sor de la muller tua e de  
Lv 18,17  prengues per ço que revelas la lur  vergonya, car carn són de aquells, e aytal 
Lv 18,18  sor de ta muller no hu prengues en  vergonya, ni no revelas la sua vergonya  
Lv 18,18  en vergonya, ni no revelas la sua  vergonya mentre viurà. 19 »A la fembra que 
Lv 20,11  muller de son pare e descobrirà la  vergonya de son pare, muyren de mor  
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Lv 20,17  veurà la letgeza d’ella e ella la  vergonya d’ell, gran letgeza fan, per què 
Lv 20,17  devant lo poble, per ço car la  vergonya de sa germana descobrí, e  
Lv 20,20  e de son avonclo e descobrirà la  vergonya de son parentat, abdosos porteran 
Lv 20,21  cose no degude fa e descobre la  vergonya de son frare, e per ço seran  
Lv 26,41  de lurs enamichs entrò que hage  vergonya la pensa d’ells no circonciza.  
Lv 20,19 lur poble. 19 »E no descobriràs las  vergonyas de la germana de ton pare ne de  
Lv 20,19  ne de ta mare, e qui açò ferà las  vergonyas de sa carn descobrirà, e abdosos 
Lv 16,4  bragues de li per ço que amach ses  vergonyes, e sinya encara correja de li e  
Ex 37,18  18 VI en cascun costat, e III  vergues d’una part e III d’altre. 19 E  
Ex 35,24  a nostro Senyor, e fust de setim a  veriables usos. 25 E las fembras sàvias  
Ex 26,1 cotó e scarlata dues voltas tenyda,  veriades e obre de agulla la faràs. 2 La  
Ex 28,8  u. 8 E aquella texidura e tota la  verietat de la obre serà d’or e de jacint 
Ex 18,21 poderosos i tements Déu, en què sia  veritat e aÿren avarícia, e stablex d’  
Ex 23,2  de molts per ço que pertesques de  veritat. 3 A pobre no hauràs mercè en  
Ex 28,30  al reonal del judici doctrina de  veritat qui serà en lo pits de Aron quant  
Lv 8,8  hossen, en lo qual era doctrina e  veritat. 9 E posà-li la sàvena en lo  
Ex 22,17  per muller. 17 E si lo pare de la  verja no la hy vol dar, retrà-li lo  
Lv 21,13  sóm lo Senyor. 13 »E prenga muller  verja, 14 e la vídua e la rebujada e la  
Ex 16,24  e no’s podrí ni hy fou trobat  verma. 25 E dix Moysès: –Menjau vuy  
Lv 14,4 lícits de menjar, e fust de cedres,  vermell e hisop. 5 E degoll un dels ocells 
Lv 14,37  parets d’aquella la plaga verda o  vermella e lur vizió dejús la paret, 38  
Ex 35,25  ço que sabien: jacint e porpre e  vermelló e bis 26 e pèlls de cabres; de  
Ex 36,35  E féu vela de jacint e de porpre e  vermelló e bis retort, de obre polida fort 
Ex 36,37  de jacint e de porpre e de  vermelló e de bis retort [*], 38 e V  
Ex 38,18  [*] de jacint e de porpre e de  vermelló e de bis retort, qui havia XX  
Ex 38,23  [*] e de jacint e de porpre e de  vermelló e de bis. 24 Tot l’or qui fou  
Ex 39,1  1 Mas de jacint e de porpre e de  vermelló e de bis féu vestiduras de què’s 
Ex 39,22 magranas de jacint e de porpre e de  vermelló e de bis retort, 23 senys d’or  
Ex 39,28 retort e de jacint e de porpre e de  vermelló depertit per art [*], axí com Déu 
Ex 16,20  e podrí’s tot e fou ple de  vèrmens; e irà’s Moysès quantre ells. 21  
Ex 9,31  perdut és, per ço car l’ordi era  vert e lo li ja floria; 32 la tosella e lo 
Ex 34,6 piadós, sofirent e de molta mercè e  vertader, 7 qui sguardes misericòrdia en  
Ex 3,6 Moysès girà’s, car no gosava mirar  ves Déu. 7 E dix nostro Senyor: –Jo viu la 
Ex 23,33 que per ventura no’t fassen peccar  ves mi si tu serviràs als lurs déus, la  
Ex 26,18  colzades al costat qui s’enclina  ves migdie, 19 en què scamparàs XXXX  
Ex 26,20  del tabernacle qui s’enclina  ves aguiló haurà XX taules 21 qui hauran  
Ex 27,9  9 »E feràs lo palau del tabernacle  ves migjorn, e seran las tendes de bis  
Ex 27,12  En la amplesa del palau qui guarda  ves ponent seran las tendas per L colzos,  
Ex 27,13  13 E l’altre amplesa qui guarda  ves orient haurà L colzos, 14 en què haurà 
Ex 36,25  part del tabernacle qui guardava  ves aguiló, féu XX taulas 26 ab XXXX vazos 
Ex 36,27  taula. 27 Ves ponent, ço és,  ves aquella part del tabernacle qui guarda 
Ex 36,32 e foren aquests altres V forrellats  ves la part de ponent quantre la mar. 33 E 
Ex 38,11  de la obra era d’argent. 11 E  ves aguiló havia tendas de colonas e vazos 
Ex 38,12  manera de obra de matall. 12 E  ves ponent havia tendas de L colzos, e X  
Ex 38,13  colonas éran [*] d’argent; 13 e  ves orient aparellà tendas de L colzos, 14 
Ex 40,20  en lo tabernacle del testimoni  ves aguiló, fora lo vel, 21 e ordonà sos  
Ex 40,22  a la una part de la taula,  ves migdie, 23 e alongà ses luernas per  
Lv 1,11  al costat de l’altar qui guarda  ves aguiló devant nostro Senyor, e la  
Lv 1,16  e las plomas gitarà prop l’altar,  ves orient, en aquell loch en què hom sol  
Ex 4,14  levite, sé que és bell parler.  Ves que ell axirà a tu a carrera, e veurà  
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Ex 36,27  II vazos per cascuna taula. 27  Ves ponent, ço és, ves aquella part del  
Ex 32,34  ’l rauré del meu libre, 34 mas tu  vés e amena aquest poble de qui jo t’he  
Ex 4,18  si són vius. E dix-li Getró:  –Vés en pau”. 19 E dix nostro Senyor a  
Ex 4,19  E dix nostro Senyor a Moysès [*]:  –Vés, torna en Egipte, que tots aquells  
Ex 7,15  e no vol lexar anar lo poble. 15  –Vés a ell –dix nostro Senyor– al matí, e  
Ex 3,16  de Ysach e Déu de Jacob, e dix: Jo  vesitant vesite a vosaltres; jo viu tot ço 
Ex 13,19 los fills de Yrrael e dix: «Déu vos  vesitarà; portau-vos-na los meus ossos 
Ex 32,34  lo meu àngel irà devant tu; mas jo  vesitaré aquest peccat d’ells al die de  
Lv 26,16  aquestas coses a vosaltres: »Jo  vesitaré a vosaltres soptosament en  
Ex 3,16  e Déu de Jacob, e dix: Jo vesitant  vesite a vosaltres; jo viu tot ço que us  
Ex 12,6 la moltitut dels fills de Yrrael al  vespre. 7 E pendran de la sua sanch, e  
Ex 12,18  mes, al XIIIIèn die del mes, al  vespre, menjareu pa alís, e [*] al XXIèn  
Ex 12,18  [*] al XXIèn die de aquell mes, al  vespre. 19 Per VII dies no serà trobat [*] 
Ex 16,6  a tots los fills de Yrrael: –Al  vespre sabreu que nostro Senyor vos ha  
Ex 16,8  Moysès: –Nostro Senyor vos darà al  vespre carn a menjar, e al matí pa a  
Ex 16,12  fills de Yrrael. Parla-los: “Al  vespre menjareu carn e al matí vos  
Ex 16,13 lo Senyor Déu vostre.” 13 E fou fet  vespre, e vinguéran tantas de guatles que  
Ex 18,13 stava devant Moysès del matí tro al  vespre. 14 E quant ho hach vist son sogre, 
Ex 18,14 lo poble te spera del matí entrò al  vespre? 15 E respòs-li Moysès: –Lo poble 
Ex 29,39 cascun die, 39 un al matí, altre al  vespre, 40 e la desena part de una fogassa 
Ex 29,41  [*], 41 e un anyell oferràs al  vespre segons la costuma de la oferta del  
Ex 30,8  8 e quant las haurà ensesas al  vespre, cremarà ensens tostemps devant  
Lv 6,20  la meytat al matí e la mitat al  vespre. 21 La qual fregiran en la paella  
Lv 11,24  ensuzat e serà no nèdeu entrò al  vespre. 25 E si serà nacessària cose que  
Lv 11,27  d’aquell, serà ensutzat entrò al  vespre. 28 E qui portarà d’aquesta manera 
Lv 11,28 vestimenta e serà no nèdeu entrò al  vespre, car totas aquestas coses seran  
Lv 11,31  d’aquells serà no nèdeu entrò al  vespre. 32 »E qui caurà sobre ells que  
Lv 11,32  aygüe, car serà ensutzade entrò al  vespre, e axí aprés seran mundades. 33 E  
Lv 11,39  mort tocharà serà inmunde entrò al  vespre. 40 E qui menjarà d’aquella o qui  
Lv 11,40 sua vestidure e serà inmunde tro al  vespre. 41 »E tot ço que grapona sobre la  
Lv 14,46  la casa [*], serà inmunde entrò al  vespre; 47 e qui mengerà en aquella o hi  
Lv 15,5  ab aygüe, serà no nèdeu entrò al  vespre. 6 E si siurà là on ell ha segut,  
Lv 15,6  e ell [*], serà no nèdeu entrò al  vespre. 7 E qui tocharà la carn d’aquell  
Lv 15,7  en aygüe, serà inmunde entrò al  vespre. 8 [*] 9 E lo siti en què ha segut  
Lv 15,10  de sperma serà ensutzat entrò al  vespre; e qui portarà alguna cose d’  
Lv 15,10  en aygüe, serà no nèdeu entrò al  vespre. 11 E tot home qui tocharan aquests 
Lv 15,11  ab aygüe, seran no nèdeus entrò al  vespre. 12 E vaxell de terra que ell hage  
Lv 15,16  ab aygüe, e serà inmunde entrò al  vespre. 17 [*] 18 E la fembra ab qui haurà 
Lv 15,18  ab aygüe e serà no nèdea entrò al  vespre. 19 »E fembra que de son temps  
Lv 15,20  a ella sia no nèdeu entrò al  vespre; 21 e lo loch on dormirà o ciurà en 
Lv 15,22  ab aygüe, serà no nèdeu entrò al  vespre. 23 E tot vaxell sobre lo qual ella 
Lv 15,23  ab aygüe, sera ensutzat entrò al  vespre. 24 E si hom jaurà ab ella en temps 
Lv 15,27  en aygüe, serà inmunde entrò al  vespre. 28 »E si cessarà lo flux de la  
Lv 17,15  en aygüe, e serà ensutzat entrò al  vespre. E aquesta orde los ferà mundes, 16 
Lv 22,6 tochament, 6 serà no nèdeu entrò al  vespre e no menjarà de aquellas coses que  
Lv 23,5  lo XIIIIèn die del mes en lo  vespre, és la Pascha del Senyor. 6 En lo  
Lv 23,32  e en lo VIIIIèn die del mes, del  vespre tro al vespre, colreu vostro  
Lv 23,32  die del mes, del vespre tro al  vespre, colreu vostro dissapte. 33 E parlà 
Lv 24,3  devant nostro Senyor, e cremen del  vespre entrò al matí, e açò serà a  
Ex 33,4  molt mala; plorà e negú no’s  vestí del vestir que solia. 5 E dix nostro 
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Ex 37,26  e dels angles axían corns. 26 E  vestí’l d’or fort bell ab graella [*] e  
Ex 38,17  lurs entretellaments, d’argent. E  vestí las colonas del palau d’argent, 18  
Ex 38,28  féu los caps de las colonas e  vestí-los de argent. 29 E foren-hi  
Lv 8,7  fills e levà a ells ab aygüe, 7 e  vestí-li lo vestiment de bisbe de li e  
Lv 8,7  de bisbe de li 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 gonellas de li e sený a ells  
Ex 29,32  lo pa qui és en lo panistre en lo  vestiari del tabernacle del testimoni, 33  
Ex 35,17 colones [*], e tenda a la porta del  vestiari, 18 [*] 19 e vestits ab què hom  
Ex 40,27 27 a l’altar de l’holocaust en lo  vestiari del testimoni, e oferí en ell  
Ex 27,17  Totas las colones del palau seran  vestidas entorn de launes d’argent e de  
Ex 21,3  VII any axirà de grat. 3 Ab aytal  vestidura n’ischa ab la qual entrà; e si  
Ex 28,2  usen a mi de sacerdoci. 2 E faràs  vestidura santa a Aron, ton frare, en  
Ex 29,29 oféran a nostro Senyor. 29 »E de la  vestidura santa que userà Aron hauran sos  
Lv 13,45  depertida e irà ab lo cap nuu e la  vestidura que porterà serà contexta ab lo  
Lv 13,56 ab foch [*]. 56 E si despuxs que la  vestidura serà levade altre vegade [*]; 57 
Lv 14,47 aquella o hi dormirà, levarà la sua  vestidura. 48 »E com lo prevere intrerà en 
Lv 15,7  la carn d’aquell levarà la sua  vestidura, e ell, levat en aygüe, serà  
Lv 15,10  cose d’aquelles levarà la sua  vestidura, e ell, levat en aygüe, serà no  
Lv 16,32 a sacerdot per son pare; e aporterà  vestidura de li e vestidures santas, 33 e  
Lv 19,19  de diverses saments, ni portaràs  vestidura texida de II coses. 20 »Si hom  
Ex 3,22  hosta vaxells d’argent e d’or e  vestiduras, e posar-les-heu sobre  
Ex 28,32  serà en las stremas parts de las  vestiduras, perquè no’s rompen tantost.  
Ex 31,10  e làbit ab tot son fondament, 10 e  vestiduras santas en lo ministeri de Aron  
Ex 39,1  porpre e de vermelló e de bis féu  vestiduras de què’s vestís Aron quant  
Ex 39,41  del tabernacle [*], 41 e las  vestiduras d’ell que úsan los sacerdots  
Ex 40,13  13 e vestir los has de santas  vestiduras per ço que’m servèschan e la  
Lv 8,2 2 –Pren Aron ab sos fills e ab lurs  vestiduras e ab l’untament de l’oli e I  
Lv 16,4  lo cap, car aquestas són santas  vestiduras las quals deven ésser aportades 
Lv 11,40  o qui la portarà, lave la sua  vestidure e serà inmunde tro al vespre. 41 
Ex 12,35  vexells d’or e d’argent e moltas  vestidures, 36 e donà’ls nostro Senyor  
Ex 19,10  vuy e demà, e renten lurs  vestidures, 11 e sían aparallats al terç  
Ex 28,3  de spirit de saviesa que fassen  vestidures a Aron en què sia santificat e  
Ex 29,21  »E quant seran segrats ells e las  vestidures, 22 pendràs lo grex del moltó e 
Ex 35,19  al ministeri del santuari, e las  vestidures de Aron bisbe e de sos fills  
Lv 6,27  E si de la sanch de aquell en las  vestidures serà scampada, sían levades en  
Lv 8,30  e sobre sos fills e sobre lurs  vestidures. 31 E com hach santifichats a  
Lv 8,31 com hach santifichats a ells e lurs  vestidures, manà dient a ells: –Coets las  
Lv 10,6  vostros caps ni squinsareu vostres  vestidures per ço que per aventura no  
Lv 13,6 ronya és, e leverà l’home las suas  vestidures, car nèdeu és. 7 »E si aprés  
Lv 13,34  aquell, e com haurà levades ses  vestidures serà nèdeu. 35 E si aprés la  
Lv 14,9  lau-se altre vegada lo cos e las  vestidures. 10 »E en lo die vuytè prenga  
Lv 15,5 lo lit d’aquell, levar-s’ha las  vestidures, e ell, levat ab aygüe, serà no 
Lv 15,6  ell ha segut, ell levarà las suas  vestidures, e ell [*], serà no nèdeu entrò 
Lv 15,13  mundació, e levades totas las suas  vestidures e encara tot lo cos en aygües  
Lv 15,23  qualque’l toch levarà las suas  vestidures, e levat ab aygüe, sera  
Lv 16,23  de testimoni, e poserà las  vestidures que primerament portava com  
Lv 16,24  lo loch sant, e aporteran-li ses  vestidures. E com serà axit, aporterà e  
Lv 16,32  pare; e aporterà vestidura de li e  vestidures santas, 33 e perdonerà al  
Lv 21,10  de sacerdot e vestirà las santas  vestidures, no descobre lo ceu cap ne no  
Lv 21,10  lo ceu cap ne no squins las suas  vestidures, 11 e a negun mort no intre de  
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Lv 13,47  tot sol fora de las albergades. 47  »Vestidures de lana e de li que labrós  
Lv 8,7  a ells ab aygüe, 7 e vestí-li lo  vestiment de bisbe de li e lo braguer, e  
Lv 13,51  per ensutzat serà jutjat lo  vestiment e tot ço que serà atrobat, 52 e  
Lv 13,59  és la lig de lebrozia e del  vestiment de lana e de li e de stam e de  
Lv 15,22  lo lit de aquella levarà lo ceu  vestiment, e ell, levat ab aygüe, serà no  
Lv 11,28  aquesta manera mort, levarà la sua  vestimenta e serà no nèdeu entrò al  
Lv 13,45  arbitre del sacerdot, 45 haurà se  vestimenta depertida e irà ab lo cap nuu e 
Lv 13,55  si no és axí, és inmunde, e la sua  vestimenta sia cremada ab foch [*]. 56 E  
Lv 14,8 camp. 8 »E com l’home se levarà la  vestimenta, raurà’s tots los pèls del cos 
Lv 15,11  lavats ab las mans, levarà la sua  vestimenta, e levats ab aygüe, seran no  
Lv 15,27  e qui tocharà a ella levarà la sua  vestimenta, e ell, levat en aygüe, serà  
Lv 16,28  cremarà açò, leverà la sua  vestimenta e se carn ab aygüe, e axí  
Lv 17,15 nediu com l’estrany, leverà la sua  vestimenta e si matex en aygüe, e serà  
Lv 17,16  mundes, 16 car si no leverà la sua  vestimenta e lo cos, ell aporterà la sua  
Ex 19,14  ’l. E quant haguéran levats lurs  vestiments 15 dix-los: –Siau aparellats  
Lv 8,30  e gità-la sobre Aron e sobre los  vestiments de aquell e sobre sos fills e  
Lv 11,25 port de aquellas mortas, levarà los  vestiments ceus e serà no nèdeu entrò al  
Lv 14,55 e de percudiment, 55 de lebrozia en  vestiments e en cases 56 e en senadures e  
Lv 16,26  lexat anar lo cabrit leverà sos  vestiments e son cos en aygüe, e axí  
Ex 21,4  de son senyor, e ell axirà ab son  vestir. 5 E si diu lo servent: “Jo am mon  
Ex 22,9 en engan en bou ni en aze [*] ni en  vestir; [*] e si ells enganaran, al doble  
Ex 22,26 si prens panyora de ton proÿsme son  vestir, ans que lo sol se colch ret-la- 
Ex 22,27 -la-hy, 27 car aquell és sol lo  vestir de sa carn de què’s cobre e no n’ 
Ex 28,35  d’or e la magrane [*]. 35 E feràs  vestir Aron en lo ofici del ministeri per  
Ex 30,3 e los corns d’ell iran devant. 3 E  vestir-l’has d’or fort bell, axí la  
Ex 33,4  mala; plorà e negú no’s vestí del  vestir que solia. 5 E dix nostro Senyor a  
Ex 40,13  e levar-s’han ab aygüe, 13 e  vestir los has de santas vestiduras per ço 
Lv 6,11  puxs despullarà’s aquests draps e  vestir-se-n’ha d’altres, e pendrà la 
Lv 21,10  concegrades en ofici de sacerdot e  vestirà las santas vestidures, no descobre 
Ex 29,5  lo pare ab los fills ab aygüe, 5  vestiràs Aron de sos vestits, ço és, de  
Ex 29,8 consegrar-s’han. 8 E a sos fills  vestiràs de gonellas de li, e senyràs ab  
Ex 39,1  e de bis féu vestiduras de què’s  vestís Aron quant aminestrava los sants,  
Ex 21,10  a la massipa e no li negarà sos  vestits ni lo preu de castadat. 11 Si  
Ex 28,4  a mi. 4 »E aquests seran los  vestits: ressional sobre lo muscle,  
Ex 28,4  e sidarim e braguer. E feran  vestits sants a Aron, ton frare, e a sos  
Ex 29,5  ab aygüe, 5 vestiràs Aron de sos  vestits, ço és, de camisa e de gonella e  
Ex 35,19  la porta del vestiari, 18 [*] 19 e  vestits ab què hom se vista al ministeri  
Ex 35,22  ço qui era a honor de aquell e als  vestits sants, e armellas e anells, tots  
Lv 10,5  e prengueren-los axí com gèyan,  vestits ab gonellas de li, e gitaren-los 
Lv 4,27  qualque cose que nostro Senyor  vet en la lig e puxs se’n lexa 28 e que  
Ex 3,13  13 E dix Moysès a nostre Senyor:  –Vet que jo iré als fills de Yrrael e dir  
Ex 5,16  fas quantre nós, servents teus? 16  Vet que no’ls dóna hom palla e no podem  
Ex 5,16 podem fer tantas teulas com primer.  Vet que nosaltres servents teus som; ¿per  
Ex 38,8  vas dels spills e las fembras qui  vetlaven a la porta del tabernacle. 9 E  
Ex 3,18 corre let e mel.” 18 E oyran la tua  veu, e intraràs tu e los pus vells de  
Ex 4,1  –No’m creuran ni oyran la mia  veu, mas diran: “No t’és aparegut Déu.” 2 
Ex 5,2  respòs: –Qui és Senyor, que oja ta  veu, que lex Yrrael? No conech nostro  
Ex 15,26  allí lo asajà 26 e dix: –Si ous la  veu del Senyor, Déu teu, e fas devant ell  
Ex 19,5  us he a mi prezos. 5 Si oÿu la mia  veu e guardau la mia covinensa, sereu mon  
Ex 22,10  o pres dels enamichs e negú no ho  veu, 11 segrament serà entre ells que no  
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Ex 23,1  23,Tit Capítol XXVIII 1 »No rebràs  veu de monsónega ni untaràs la mà per ço  
Ex 24,3  e tot lo poble respongué a una  veu: –Tots los manaments de Déu farem. 4 E 
Ex 32,5  altar devant ell, e cridà en alta  veu e dix: –Gran és la festa de nostro  
Lv 5,1  1 »E si ànima peccarà e oyrà la  veu de sagrament e serà testimoni que ell  
Lv 13,30  veja a ell lo sacerdot. 30 E si  veu que sia pregont més avall del cuyro e  
Ex 3,3 ’s cremava. 3 E dix Moysès: «Iré a  veura aquesta [*] vizió, per què no’s  
Ex 3,4  nostro Senyor que ell ho anava a  veura; apellà’l d’enmig de la gavarrera  
Ex 19,21  no vulla passar los térmans per a  veura lo Senyor, e que no parèscan molts  
Ex 33,20 ·m plaurà. 20 E puxs dix: –No poràs  veura la mia cara, car no la veurà hom  
Ex 33,23  las mias spatles, mas la mia cara  veura no la poràs. 34,Tit Capítol XXXX 1  
Ex 4,14 Ves que ell axirà a tu a carrera, e  veurà’t e alegrar-s’ha de tu de cor;  
Ex 12,23  e ferirà los egipcians; e com  veurà la sanch sobre lo lindar e’n las  
Ex 33,20  poràs veura la mia cara, car no la  veurà hom vivent. 21 E puxes dix: –Tu has  
Lv 13,3  o algú de sos fills. 3 Lo qual com  veurà la lebrozia en la conna o los pèls  
Lv 13,5  e concidererà en lo die VIIè, e si  veurà que la lebrozia no serà crescuda ne  
Lv 13,10  amèn-lo hom al sacerdot, 10 e  veurà aquell, e com en la conna serà color 
Lv 13,13 a vista dels ulls del prevere, 13 e  veurà lo prevere que la lebrozia li cobre  
Lv 13,21 qui serà nada en la úlsara. 21 E si  veurà lo prevere que no haurà en ella  
Lv 13,31  és de cap e de la barba. 31 E si  veurà la plaga alsada agual de la conna, e 
Lv 13,32  e en lo die VIIè jutge-lo, e si  veurà que no sia sclatada e los cabells  
Lv 13,34  VII dies; 34 e si lo die setè  veurà que la plaga stiga en son loch ni no 
Lv 13,39  39 jutge aquells lo sacerdot; e si  veurà que la blanchor pendrà en color  
Lv 13,43 serà blancha color o roge, 43 e açò  veurà lo sacerdot, condampne-lo que és  
Lv 13,53  cremat ab flama de foch. 53 E si  veurà que ella no serà sclatada, 54 man  
Lv 13,55  per altres VII dies. 55 E com  veurà la faç de aquell que no serà mudade  
Lv 13,57  levade altre vegade [*]; 57 e [*]  veurà hom que en las primeras taques  
Lv 14,37 ço que conega la lebrozia. 37 E com  veurà en las parets d’aquella la plaga  
Lv 14,39 tornerà lo prevere en la casa, e si  veurà la plaga de lebrozia en las parets,  
Lv 14,44  44 e com lo sacerdot hi intrerà e  veurà que la lebrozia hi serà tornada e  
Lv 14,48 com lo prevere intrerà en la casa e  veurà la lebrozia depertida de la casa,  
Lv 20,17 sa germana filla de son pare [*], e  veurà la letgeza d’ella e ella la  
Lv 27,8  lo sacerdot, e segons que aquell  veurà lur poder que púgan donar, aytant  
Ex 34,10  –Jo faré covinensa así que tots ho  veuran, e feré senyals que may no foren  
Ex 6,1  E dix nostro Senyor a Moysès: –Ara  veuràs què faré a Farahó, car per mans  
Ex 33,23 sia passat, 23 e levaré la mia mà e  veuràs las mias spatles, mas la mia cara  
Ex 10,29 Moysès: –Axí sia com has parlat. No  veuré de vuymés la tua cara. 11,Tit  
Ex 14,13  Egipte qui ara veheu jamés no’ls  veureu negun temps, 14 car nostro Senyor  
Ex 16,7  de terra de Egipte, 7 e al matí  veureu la glòria de nostro Senyor. Quant  
Ex 10,7  sacrifiquen al Senyor Déu lur. ¿No  veus que parex Egipte? 8 E apellaren  
Ex 23,5  o aze arrant, amena’l [*]. 5 Si  veus l’aze d’aquell qui’t vol mal  
Lv 9,24  de Déu a tota la moltitut. 24 E  veus que foch axí de Déu e devorà lo  
Lv 10,19  e a mi és sdevengut axí com tu  veus. Com poguí menjar aquella? E cridaren 
Lv 24,10  Senyor en perdurable dret. 10 »E  veus que axí un fill de una fembra de  
Ex 1,9 conegué Josep, 9 e dix a son poble:  –Veus lo poble dels fills de Yrrael és  
Ex 5,5  càrrechs! 5 E dix Farahó als seus:  –Veus que molt és lo poble de la terra.  
Ex 5,5  que molt és lo poble de la terra.  Veus que la companya és crescuda, e quant  
Ex 12,35  ço és, que demanaren als egipcians  vexells d’or e d’argent e moltas  
Ex 25,39  pes del canalobre ab tots los seus  vexells haurà I quintar d’or molt net. 40 
Ex 37,24  d’or lo canalobre ab tots sos  vexells. 25 E féu altar de timiama [*], de 
Ex 9,10  al cel, e foren fetas nafres e  vexigues en las gents e en las bísties. 11 
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Ex 12,4  a menjar lo anyell, pendran son  veý qui li stà prop, ab tants que hy púgan 
Ex 3,2  de foch enmig de una gavarrera, e  veya que la gavarrera flamajava e no’s  
Ex 33,10  a parlava Déu ab Moysès. 10 E  vèyan-ho tots que la columpna stava a la 
Ex 34,35 d’Irrael ço que li era manat, 35 e  vèyan la cara de Moysès quant axia que era 
Ex 40,36  hi era de die, e lo foch de nit, e  vèyan-ho los pobles per tots lurs  
Ex 3,22  22 mas demanarà la fembra a sa  veÿna e a sa hosta vaxells d’argent e d’ 
Ex 11,2 deman a son amich, e la fembra a sa  veÿna, vaxells de argent e d’or, 3 e darà 
Lv 10,9  E dix nostro Senyor a Aron: 9 –Tot  vi és qui pot embriagar; per què no’n  
Lv 23,13  al Senyor, en odor de suavetat, e  vi atrecí lo quart de I cister. 14 »E pa e 
Ex 5,Tit  e dins aoraven. 5,Tit Capítol  VI 1 Aprés açò intraren Moysès e Aron a  
Ex 16,22  lo qui restava al camp, 22 e al  VI die cullían-na al doble, II masures  
Ex 16,26  No’n trobarà hom vuy al camp. 26  VI dies ne haveu cullit, lo VII és  
Ex 20,9  santifichs lo die del dissapte. 9  VI dies obreràs; 10 lo VIIèn die és  
Ex 20,11  qui sia dins tas portas, 11 car en  VI dies féu nostro Senyor lo cel e la  
Ex 21,2  2 »Si compres servent hebreu,  VI anys te servirà; al VII any axirà de  
Ex 23,10 palagrins en terra de Egipte. 10 »E  VI anys sembraràs ta terra e ajustaràs tos 
Ex 23,12  en la vinya e al teu olivar. 12  »VI dies obreràs, e al die VII reposaràs,  
Ex 24,16  sobre Sinaý, e cobrí’l la nuu  VI dies, e al VIIèn die apellà’l del mig  
Ex 25,32  e liris, d’ell prosseynt. 32  VI canons axiran dels costats, III de la  
Ex 25,33  e liris. Aquesta serà la obra de  VI canons que partiran devant l’asta, 34  
Ex 25,35  canons per III lochs, qui ensemps  VI són, prosseynt de la una brancha. 36 E  
Ex 26,22  del tabernacle a sol ponent, feràs  VI taulas; 23 puxas altres VI qui seran  
Ex 26,23  feràs VI taulas; 23 puxas altres  VI qui seran als angles aprés lo dos del  
Ex 28,10  los noms dels fills de Yrrael, 10  VI noms en una e VI en altre, segons l’  
Ex 28,10  de Yrrael, 10 VI noms en una e  VI en altre, segons l’orde de lur  
Ex 31,15  la sua ànima del ceu poble. 15  VI dies fareu obre, lo cetè és dissapte,  
Ex 31,17  perdurable entre mi e ells, car en  VI dies féu Déu lo cel e la terra e lo  
Ex 34,21  e no aparràs buyt devant mi. 21  »VI dies obreràs, al VIIè die de arar e de 
Ex 35,2 coses són que ha manades Déu fer: 2  “VI dies fareu obre. Lo setèn die serà a  
Ex 36,27 tabernacle qui guarda a la mar, féu  VI taulas 28 e II vazos per cascuna taula  
Ex 37,18 axien anaps e sperullas e liris, 18  VI en cascun costat, e III vergues d’una  
Ex 37,19  ensemps e liris; ab obre agual de  VI abres que axien del fust del canalobre. 
Ex 37,21  per III lochs, qui són ensemps  VI arbres qui éran de la un forrellat. 22  
Lv 6,7 per cascuna cose que peccà. Capítol  VI 8 E parlà nostro Senyor Déu a Moysès  
Lv 23,3  Déu las quals apellareu santas: 3  »VI dies fareu vostres obres, e en lo  
Lv 24,6  de II desenes, 6 dels quals metràs  VI sobre la taula que és molt pura, devant 
Lv 25,3  coleu lo dissapte del Senyor. 3  »VI anys sembrareu vostre camp e VI anys  
Lv 25,3  3 »VI anys sembrareu vostre camp e  VI anys poderàs ta vinya e de grat  
Ex 13,18  18 mas amanà’ls entorn per la  via del dessert qui és prop la Mar Roja. E 
Ex 13,21  anave’ls devant a mostrar la  via, de die en columpna de núvol e de nit  
Ex 13,21  per ço que fos capdell de la lur  via. 22 E may no’ls fallí la columpna de  
Lv 22,10  de las coses santifichades, car  viande és dels preveres; [*] ni lo logater 
Lv 26,22 ço del vostro, e seran desertas las  vias vostres. 23 »E si axí no volreu rebre 
Lv 15,3 nèdeu. 3 E lavors sia jutjat aquest  vici, car tengut ne és, e en cascun  
Ex 1,14  -los 14 e aduyen en amargor lur  vida per obres dures de brach e de teula e 
Ex 6,18  e Efron e Oziel. E los anys de la  vida de Cahat foren CXXXIII anys. 19 Los  
Ex 21,30  per preu, ell darà per scapar sa  vida ço que hom li demanarà. 31 E si fer  
Lv 3,14  lo ventre e tocha tots los membres  vidals, 15 e los II lombles ab lo fetge,  
Lv 4,8 axí aquell qui és sobre los membres  vidals com tot aquell qui és dedins: 9  
Ex 22,22 en terra de Egipte. 22 »No noureu a  vídua ni a pobill; 23 si’ls nefrau,  
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Lv 21,14  13 »E prenga muller verja, 14 e la  vídua e la rebujada e la vil e la putana  
Lv 22,13  las pormíssias; 13 e si retornerà  vídua o rebujade menys d’infants en la  
Ex 22,24  [*] glay, e seran vostres mullers  vídues, e vostros fills pobills. 25 »E si  
Ex 16,5  si han la mia lig o no, 5 e al  VIèn die cúllan-na al doble més que no  
Ex 16,29  nostro Senyor vos ha donat [*] al  VIèn die dobles menjars; cascú stiga en sa 
Ex 2,16  16 E lo sacerdot de Median havia  VII fillas, que éran vengudes a poar  
Ex 6,Tit  no’l desliurist? 6,Tit Capítol  VII 1 E dix nostro Senyor a Moysès: –Ara  
Ex 7,25  tornada sanch. 25 E foren complits  VII dies despuxes que nostro Senyor Déu  
Ex 12,15  generacions per tostemps. 15  »VII dies menjareu lo pa alís; al primer  
Ex 12,19  de aquell mes, al vespre. 19 Per  VII dies no serà trobat [*] en vostres  
Ex 13,6  aquesta costuma en aquest mes. 6  VII dies [*]. 7 [*] res de levat no aparrà 
Ex 16,26  26 VI dies ne haveu cullit, lo  VII és dissapte de nostro Senyor, e per ço 
Ex 21,2  hebreu, VI anys te servirà; al  VII any axirà de grat. 3 Ab aytal  
Ex 22,30  bous e de ovellas axí matex feràs:  VII dies sia ab sa mare, e al VIIIèn die  
Ex 23,11  e ajustaràs tos blats, 11 e al  VII any la lexaràs reposar per ço que  
Ex 23,12  12 »VI dies obreràs, e al die  VII reposaràs, per ço que rapòs ton bou e  
Ex 25,37  stoserats d’or pur. 37 E feràs  VII crazolas sobre lo canalobre perquè  
Ex 29,30 sían untades en ella e segrades. 30  VII dies usarà de aquella lo bisbe qui per 
Ex 29,35 manat feràs sobre Aron e sos fills.  VII dies sagraràs las mans d’ells, 36 e  
Ex 29,37  untar-l’has en santificació. 37  VII dies denejaràs l’altar, e’l  
Ex 34,18  la festa dels pans alizos; per  VII dies menge [*], axí com te maní al  
Ex 37,23  aquell e tot era de or pur. 23 [*]  VII luernas [*] d’or fort pur. 24 E  
Lv 4,6  en aquella sanch e scampar-n’ha  VII vegades devant lo Senyor contra lo vel 
Lv 4,17 e bany-hi son dit e salpusch-ne  VII vegades quantre lo vel, ço és, la  
Lv 7,Tit  en foch sia cremat. 7,Tit Capítol  VII 1 Aquesta és la lig de [*] la colpa.  
Lv 8,11  ells e salpassà sobre lo altar  VII vegades, e untà ell e tots sos vaxells 
Lv 8,33  porta del tabernacle no axireu per  VII dies, entrò al die que sia complit lo  
Lv 8,33  de la vostra consegració, car en  VII dies és acabada la consegració, 34 axí 
Lv 9,1  VIIIIº 1 E com foren complits  VII dies, en lo VIIIèn die apellà Moysès  
Lv 12,2  infanterà mascle serà no nèdea per  VII dies, entorn los dies del departiment  
Lv 13,4  sacerdot aquell e tengue’l enclòs  VII dies; 5 e concidererà en lo die VIIè,  
Lv 13,5  ne mudade, tengue’l enclòs altres  VII dies, 6 e en lo VIIè die guard aquell, 
Lv 13,21 foscha, enclourà ell lo prevere per  VII dies; 22 e si entretant sclatarà lo  
Lv 13,26  prevere tingue aquell tanchat per  VII dies 27 [*] e sia guardat, e si la  
Lv 13,31  cabells negres, tenga aquell per  VII dies, 32 e en lo die VIIè jutge-lo,  
Lv 13,33  de la plaga e tendrà’l per altres  VII dies; 34 e si lo die setè veurà que la 
Lv 13,50  sacerdot. 50 Lo qual lo tinga per  VII dies, 51 e en lo setè die sia guardat: 
Lv 13,54  és, e tenga aquell per altres  VII dies. 55 E com veurà la faç de aquell  
Lv 14,7  assò salpusch aquell que és mundat  VII vegades per ço que de dret sia purgat, 
Lv 14,8  albergada, [*] defora la sua tenda  VII dies; 9 e en lo die setè rague’s lo  
Lv 14,16  en aquell e gitar-n’hi-ha  VII vegades contra lo Senyor Déu, 17 e l’ 
Lv 14,27 dret e gitar-n’ha contre Déu per  VII vegades, 28 e tochar-n’ha l’estrem 
Lv 14,38  de la casa e tancharà la porta per  VII dies; 39 e en lo setè die tornerà lo  
Lv 14,51  e de assò salpuscharà la casa per  VII vegades, 52 e purificharà aquella axí  
Lv 15,13  de pació era ensutzat, nombrarà  VII dies aprés la sua mundació, e levades  
Lv 15,19  al cap del mes, sia depertida per  VII dies. 20 E tothom qui tocharà a ella  
Lv 15,24  sanch mestrual, serà no nèdeu per  VII dies, e en tots los lochs on ell  
Lv 15,28  lo flux de la sanch, nombrerà  VII dies de la sua purifichació, 29 e al  
Lv 16,14  del toro e bany son dit e git-ne  VII vegades devant Déu devés lo  
Lv 16,19  de aquell entorn, 19 e git-ne  VII vegades ab lo dit, e netegerà ell e  
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Lv 22,27 e ovellas e cabres, com nats seran,  VII dies seran sots las mamellas de lur  
Lv 23,6 pans alizos, e menjareu pa alís per  VII dies. 7 E lo die primer serà apellat  
Lv 23,8  en foch sacrificis a Déu per  VII dies, e lo die VIIè serà colt e sant,  
Lv 23,15  oferiu la garba de las promíssias  VII setmanes plenas 16 entrò a l’altre  
Lv 23,18  Senyor. 18 E oferreu ab los pans  VII anyells sens màcula de I any, e I  
Lv 23,34  las fèries dels Tabernacles per  VII dies a nostro Senyor. 35 »Lo die  
Lv 23,36  neguna obre servil en aquell. 36 E  VII dies oferreu sacrificis al Senyor, e  
Lv 23,39  la festa de nostro Senyor per  VII dies. Lo die primer e lo die VIII serà 
Lv 23,41  la sotlempnitat d’aquell per  VII dies en l’any, per fur a tostemps en  
Lv 23,42  vostres. E en lo VIIèn mes [*] 42  VII dies habitareu en las cabanes e colreu 
Lv 23,42  las cabanes e colreu la festa per  VII dies, e tot linatge qui és Yrrael  
Lv 25,8 menjaran ab tu. 8 »E nombreràs a tu  VII setmanes d’anys, ço és, VII vegades  
Lv 25,8  a tu VII setmanes d’anys, ço és,  VII vegades VII, que tots ensemps fan  
Lv 25,8  d’anys, ço és, VII vegades  VII, que tots ensemps fan XXXXVIIIIº anys, 
Lv 26,18  jo daré mal sobre vosaltres en  VII dobles per rahó de vostros peccats, 19 
Lv 26,21  anediré sobre vosaltres plagues a  VII dobles per rahó de vostros peccats, 22 
Lv 26,24  contre vosaltres e feriré-us per  VII vegades per los vostros peccats, 25 e  
Lv 26,28  furor contràrie e corregiré vós en  VII plagues per rahó de vostros peccats,  
Ex 34,21  devant mi. 21 »VI dies obreràs, al  VIIè die de arar e de segar staràs. 22 »La 
Lv 13,5 VII dies; 5 e concidererà en lo die  VIIè, e si veurà que la lebrozia no serà  
Lv 13,6  enclòs altres VII dies, 6 e en lo  VIIè die guard aquell, e si serà scuraÿda  
Lv 13,32 aquell per VII dies, 32 e en lo die  VIIè jutge-lo, e si veurà que no sia  
Lv 16,29  en fur perdurable: en lo mes  VIIè, en lo Xèn die del mes, afligireu  
Lv 23,8  a Déu per VII dies, e lo die  VIIè serà colt e sant, e neguna obra  
Lv 25,20  direu: “Què menjarem en l’any  VIIè, si no sembram ni cullim nostres  
Ex 12,16  sant e honrat de gran festa; lo  VIIèn die serà honrat axí matex; e no  
Ex 16,29 tenda e negú no isca de son loch al  VIIèn die. 30 [*] 31 E apellaren los fills 
Ex 20,10  dissapte. 9 VI dies obreràs; 10 lo  VIIèn die és dissapte del Senyor Déu teu;  
Ex 24,16  e cobrí’l la nuu VI dies, e al  VIIèn die apellà’l del mig de la calija.  
Lv 23,3  dies fareu vostres obres, e en lo  VIIèn die, que és dissapte, reposareu, e  
Lv 23,24  –Parla als fills d’Irrael: »En lo  VIIèn mes, en lo primer die del mes, serà  
Lv 23,41 en las generacions vostres. E en lo  VIIèn mes [*] 42 VII dies habitareu en las 
Lv 25,4  vinya e de grat germinerà, 4 e lo  VIIèn any [*]; 5 [*] no sechs, ne los  
Lv 25,6  reposament de la terra. 6 E’n lo  VIIèn any seran a vosaltres en menjar, a  
Ex 6,12  com no sia circuncís?” Capítol  VIII 13 E parlà nostro Senyor a Moysès e  
Ex 36,30 cascuna part per los angles, 30 que  VIII taulas fossen ensemps e haguéssan XVI 
Lv 8,Tit  lo desert de Sinaý. 8,Tit Capítol  VIII 1 E parlà nostro Senyor a Moysès  
Lv 23,39  VII dies. Lo die primer e lo die  VIII serà dissapte, ço és, que posareu. 40 
Lv 23,36  sacrificis al Senyor, e lo die  VIIIè serà die de reclamament e molt sant, 
Lv 25,22  III anys. 22 E sembrareu en l’any  VIIIè e menjareu del blat vell entrò al  
Ex 22,30  VII dies sia ab sa mare, e al  VIIIèn die lo retràs. 31 »Hòmens sants ma  
Lv 9,1  com foren complits VII dies, en lo  VIIIèn die apellà Moysès Aron e sos fills  
Lv 14,23  holocaust. 23 E ofira aquell en lo  VIIIèn die lo sacerdot en la porta del  
Lv 15,14  vives, serà mundada. 14 E en lo  VIIIèn die pendrà II tortres o II  
Lv 15,29  de la sua purifichació, 29 e al  VIIIèn die oferrà al sacerdot II tortres o 
Lv 23,32 Aflegiu las vostres ànimas, e en lo  VIIIIèn die del mes, del vespre tro al  
Ex 7,Tit  –No sé parlar [*]. 7,Tit Capítol  VIIIIº 1 Dix nostro Senyor a Moysès: –Jo  
Lv 9,Tit a mi és manat. 36 [*] 9,Tit Capítol  VIIIIº 1 E com foren complits VII dies, en 
Lv 21,7  7 »No prenguen per muller fembra  vil ni desvergonyada ni aquella que és  
Lv 21,14  14 e la vídua e la rebujada e la  vil e la putana no prenga, mas la poncella 
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Lv 25,31  jubileu. 31 E si la casa serà en  vila que no haja murs, e per dret de camp  
Ex 8,13  las granotas de las cases e de las  vilas e dels camps, 14 e ajustaren-las  
Ex 12,37  de Ramasè en Socot, e éran prop de  VIM hòmens a peu, menys de fembras e d’  
Ex 2,22  pare de mon pare, ajudador meu,  vina e desliura’m de Farahó.» 23 E aprés  
Ex 3,10 són opremuts dels egipcians. 10 Mas  vina, e trematré’t al rey Farahó per ço  
Lv 14,35  de terra de la vostre haretat, 35  vindrà aquell que serà de casa e fer-ho  
Lv 15,14  o II colomins, e devant Déu ell  vindrà a la porta del tabernacle del  
Ex 10,12  ta mà sobre la terra de Egipte, e  vindran lagostas, e pugeran sobre ella e  
Ex 9,22  –Stin la tua mà al cel per ço que  vinga pedra en terra de Egipte [*]. 23 E  
Ex 35,10  »Qualque un de vosaltres és savi,  vinga e fassa ço que Déu ha manat, 11 ço  
Ex 5,21  de Farahó, 21 e digueren-los:  –Vinga nostro Senyor e jutge vós, ço que  
Ex 10,26  sacrificar tro que en aquell loch  vingam. 27 E endureý nostro Senyor lo cor  
Ex 15,16 sa tots los stadans de Canahan 16 e  vingue sobre ell por en granesa del teu  
Ex 1,19  de levar infants e parexen ans que  vinguen a nós. 20 [*] e cresqué lo poble e 
Ex 26,5 així fermades que baga quantra baga  vinguen de la una a l’altre [*] se puguen 
Ex 5,15  e ayir axí com primerament? 15 E  vinguéran los majors dels fills d’Irrael  
Ex 10,7  las lagostes sobre Egipte. 7 E  vinguéran los hòmens de Egipte a Farahó, e 
Ex 15,23 loch sol, e no trobaren aygüe. 23 E  vinguéran en Marach, e no podien beura las 
Ex 15,27 car jo sóm Senyor senador teu. 27 E  vinguéran en Helim, a on havia XII fonts  
Ex 16,13 Déu vostre.” 13 E fou fet vespre, e  vinguéran tantas de guatles que cobriren  
Ex 16,35  magna per XXXX anys tro que  vinguéran en la terra bona per star, e de  
Ex 16,22  cascun home. E tots los prínceps  vinguérana Moysès e diguéran: «Què és  
Ex 36,33  33 E féu un altre forrellat qui  vingués per mig las taulas, de la un angle 
Ex 36,12  axí matex, 12 per ço que las ances  vinguéssan quantre si la una a l’altre  
Ex 22,5  5 E si negú fa mal en camp o en  vinya e hy lexa son bestiar que pastur la  
Ex 22,5 tot ço que †menys† val en camp o en  vinya smanerà lo dan. 6 »E si foch ix e  
Ex 23,11  del camp. E axí hu feràs en la  vinya e al teu olivar. 12 »VI dies  
Lv 19,10  ’n cúllan los pobres, 10 ni en la  vinya tua no axengloneràs ni ajustaràs lo  
Lv 25,3  vostre camp e VI anys poderàs ta  vinya e de grat germinerà, 4 e lo VIIèn  
Ex 14,10  prop Farahó e los fills d’Irrael  víran los de Egipte aprés si, temeren-se 
Ex 14,31  mà dels egipcians aquell die, 31 e  víran los de Egipte morts a la riba de la  
Ex 10,6  tots los de Egipte, que may no ho  viren tos pares ni tos avis despuxs que  
Ex 24,10  e LXX dels vells de Yrrael, 10 e  viren lo Déu de Yrrael, e staven sots sos  
Ex 2,12  12 e com ell guardàs ça e là e  vis que no hy havia negú, ferí lo egipcià  
Ex 20,12  ton pare e ta mare per ço que  vischas molt sobre la terra que nostro  
Lv 18,25 és ensutzada la terra, los quals jo  visitaré ab ma ira, per ço que rase los  
Ex 4,31 [*] e oÿren que nostro Senyor havia  visitats los fills d’Irrael e que havia  
Ex 22,18  qui mal feran no soferràs que  visquen. 19 »E qui jaurà ab bístia, de  
Ex 16,15  la terra. 15 E quant ho haguéran  vist los fills de Yrrael diguéran [*], que 
Ex 18,14  tro al vespre. 14 E quant ho hach  vist son sogre, ço que feya en lo poble  
Ex 19,4 fills d’Irrael: 4 “Vosaltres haveu  vist què ha Déu fet als egipcians, com vos 
Ex 20,22  fills de Yrrael: “Vosaltres haveu  vist que Déu del cel vos ha parlat. 23 No  
Ex 32,5  terra de Egipte! 5 E quant ho hach  vist Aron, edifichà altar devant ell, e  
Lv 13,7 »E si aprés que’l prevera l’haurà  vist [*] la lebrozia crexerà e serà vist  
Lv 13,7 vist [*] la lebrozia crexerà e serà  vist labrós, sia tornat al prevere 8 e  
Lv 13,8 -l’ha per inmunde, si a ell serà  vist. 9 »E plaga de lebrozia si serà en  
Lv 14,35  dirà: “Enquax plaga de lebrozia és  vist a mi que sia en la mia casa.” 36 E lo 
Ex 2,5  per mig de la canal. E quant hach  vista la sistella [*], tremès-hi una de  
Ex 20,26  la tua legesa no sia manifestament  vista.” 21,Tit Capítol XXVI 1 »Aquests són 
Ex 35,19  18 [*] 19 e vestits ab què hom se  vista al ministeri del santuari, e las  
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Lv 6,10  matex altar. 10 E lo sacerdot  vista gonella e bregues de li sobre sa  
Lv 13,12  del cap tro als peus, e açò serà a  vista dels ulls del prevere, 13 e veurà lo 
Lv 16,4 peccat e I moltó per holocaust, 4 e  vista la gonella de li e bragues de li per 
Ex 34,10  e feré senyals que may no foren  vists sobre la terra ne en negunes gents,  
Ex 2,2  2 qui consabé e parí un fill. E  viu-lo fort bell, e amagà’l III mesos;  
Ex 2,6  -le-hy. 6 E obrí-la e  viu l’infant que plorava, e hach-ne  
Ex 2,11  Moysès, isqué a sos frares e  viu la aflicció d’ells. E viu un baró de  
Ex 2,11 frares e viu la aflicció d’ells. E  viu un baró de Egipte qui ferí un dels  
Ex 2,13 la arena. 13 E isqué l’altre die e  viu II hebreus qui’s barellaven, e dix a  
Ex 3,4  què no’s crema la gavarrera.» 4 E  viu nostro Senyor que ell ho anava a  
Ex 3,7 ves Déu. 7 E dix nostro Senyor: –Jo  viu la aflicció del meu poble en Egipte, e 
Ex 3,9  fills de Yrrael és vengut a mi, e  viu lur aflicció per què són opremuts dels 
Ex 3,16  Jo vesitant vesite a vosaltres; jo  viu tot ço que us sdevenech en Egipte, 17  
Ex 8,15 torrents, e podriren la terra. 15 E  viu Farahó que donat los era rapòs;  
Ex 10,23  axí que per III dies 23 negú no  viu son frare ni’s moch del loch en què  
Ex 21,35  altre e aquell mor, vendran lo bou  viu e pertir-s’han lo preu en si e lo  
Ex 32,1  de Déu. 32,Tit Capítol XXXVIII 1 E  viu lo poble que Moysès sa trigava a  
Ex 32,19 se foren acostats a las albergades,  viu Moysès lo vadell [*], e enfelloní’s  
Ex 32,25 foch e isqué’n aquest vadell. 25 E  viu Moysès lo poble qui era despullat, car 
Ex 39,43  Senyor Déu. 43 E quant Moysès  viu que tota la obra era acabada, beneý  
Lv 5,1  serà testimoni que ell ho oyí e hu  viu e hy fou concent, si no ho denunciarà  
Lv 9,24  era sobre l’altar. E com lo poble  viu açò, loaren a nostro Senyor Déu e  
Lv 14,7  purgat, e puxs lex anar lo pardal  viu que se’n vaja al camp. 8 »E com l’  
Lv 14,51  sanch de aquell banyerà lo perdal  viu e lo fust e la grana e l’hisop, e en  
Lv 14,52 ab las aygües vives, e ab lo perdal  viu e ab lo fust e ab la grana e ab l’  
Lv 16,10  per peccat, 10 e l’altre cabrit,  viu poserà devant Déu, e fassa pregàries  
Lv 16,20  l’altar, ladonchs ofira lo cabrit  viu. 21 E posada cascuna mà sobre lo cap  
Lv 25,36  lo Senyor Déu teu per ço que puga  viura ton frare ab tu. 37 No deràs la tua  
Ex 19,13  o ab dart, e sia bístie o home no  viurà.” E quant comenserà a cridar en lo  
Ex 21,22 e que avortescha e s’afoll, e ella  viurà, haurà aytant de dan com lo marit †e 
Lv 18,18  no revelas la sua vergonya mentre  viurà. 19 »A la fembra que haurà de ses  
Lv 25,35  en ta mà com strany o palegrí e  viurà ab tu, 36 no prengues usura d’ell  
Lv 18,5  e los meus judicis que fan l’hom  viure en aquells. Yo sóm lo Senyor Déu. 6  
Ex 4,18  per ço que veja encara si són  vius. E dix-li Getró: –Vés en pau”. 19 E 
Lv 14,4  que ofira per si II perdals  vius los quals són lícits de menjar, e  
Lv 13,10  lur color e aquella carn serà  viva, 11 per lebrozia molt vella pot ésser 
Lv 13,14  home és munde. 14 E com la carn  vive en aquell parrà, 15 ladonchs lo  
Lv 14,5  en un vaxell de terra sobre aygüe  vive, 6 e l’altre ocell pendrà ab lo fust 
Ex 33,20  la mia cara, car no la veurà hom  vivent. 21 E puxes dix: –Tu has parlat ab  
Lv 11,46 de las voletaries e de totas ànimas  vivents que’s moven en las aygües e  
Lv 14,50  la I perdal en I test sobre aygües  vives, 51 en la sanch de aquell banyerà lo 
Lv 14,51  grana e l’hisop, e en las aygües  vives, e de assò salpuscharà la casa per  
Lv 14,52  sanch del perdal com ab las aygües  vives, e ab lo perdal viu e ab lo fust e  
Lv 15,13  e encara tot lo cos en aygües  vives, serà mundada. 14 E en lo VIIIèn die 
Ex 3,3  Moysès: «Iré a veura aquesta [*]  vizió, per què no’s crema la gavarrera.»  
Lv 13,25  ella és tornat cabell blanch e la  vizió pregona més avant d’ell, ço és, del 
Lv 14,37  la plaga verda o vermella e lur  vizió dejús la paret, 38 axirà lo prevere  
Lv 21,1  los morts de sos ciutadans en lur  vizitar, 2 sinó en los cosins e en propis, 
Ex 7,14  s’és lo cor de Farahó e no  vol lexar anar lo poble. 15 –Vés a ell  
Ex 12,11 l’heu tost, car açò és Pascha, que  vol dir “Passament de nostro Senyor”. 12  
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Ex 12,48  farà açò. 48 E si negun palegrí  vol passar e fer la Pascha de nostro  
Ex 15,23  nom al loch e apellà’l Marè, que  vol dir «Amargor». 24 E murmurà lo poble  
Ex 16,15  fills de Yrrael diguéran [*], que  vol dir: «Què és açò?», car ells no sabían 
Ex 22,17  E si lo pare de la verja no la hy  vol dar, retrà-li lo haver segons la  
Ex 23,5  5 Si veus l’aze d’aquell qui’t  vol mal caygut en terra carregat, no te n’ 
Lv 27,27 la quinta part del preu. E si no’l  vol rembre, vene’l a altre per aytant com 
Lv 14,53 53 E com haurà lexat anar lo perdal  volar al camp desliure, adorerà per la  
Ex 13,12  t’haurà donada, 12 depertiràs la  volataria a nostro Senyor i ço que serà  
Ex 10,27  Senyor lo cor de Farahó, e no’ls  volch lexar anar. 28 E dix-li Farahó:  
Ex 16,28 Senyor a Moysès: –¿Entrò a quant no  volen guardar los meus manaments e la mia  
Ex 35,5  home las ofira a nostro Senyor de  volentat e de bon cor: or e argent e aram  
Ex 35,29  sacrificaren a nostro Senyor de  volentat. 30 E dix Moysès als fills de  
Lv 7,16 matí. 16 »Si emperò alguna cose per  volentat serà aportada en sacrifici,  
Lv 17,13  qui cassarà cassa de bístie o de  voletaria de las quals vos és lícit de  
Lv 11,13 a vosaltres. 13 »E aquestas són las  voletaries que no deveu menjar, e  
Lv 11,20  putpuda e rata pinada. 20 »E totas  voletaries anant sobre IIII peus serà  
Lv 11,23  son genus. 23 E qualquequal de las  voletaries que solament hagen IIII peus,  
Lv 11,46  és la lig dels animals e de las  voletaries e de totas ànimas vivents que  
Ex 1,18  -las e dix: –Què és assò que  voleu fer, que los infants stojau? 19 E  
Ex 10,3  dels hebreus: ¿Entrò a quant no us  voleu sotsmetra a mi? Lexa mon poble que  
Lv 26,21 21 »E si anau ab mi en duresa ni no  voleu oyr a mi, jo anediré sobre vosaltres 
Ex 14,5  lo poble, e diguéran: –¿Per què  volguem que lexàssem Yrrael que no’ns  
Ex 8,18  de Egipte. 18 E los encantadors  volguéran-ho fer axí ab lur encantament, 
Ex 16,3  Moysès e Aron [*], 3 e dèyan: –Nós  volguérem ésser morts per la mà de nostro  
Ex 4,23  mon fill que’m servescha, e no’l  volguist lexar anar; jo alciuré ton fill  
Ex 7,16  que sacrifich al desert, e no ho  volguist fer tro ara. Capítol X 17 »Açò  
Ex 14,11  en aquest loch desert? ¿Per què ho  volguist axí fer, que’ns traguessas de  
Ex 2,15  E Farahó dix aquestas paraulas, e  volia’l auciure, e fugí-sse’n e anà en 
Ex 4,24  [*], acorrech-li nostro Senyor e  volia’l auciure. 25 E pres Sephorà una  
Ex 13,15  hach endureÿt son cor e no’ns  volia lexar, ocís nostro Senyor son fill  
Ex 21,30  del bou tembé; 30 e si hom lo  volia dar per preu, ell darà per scapar sa 
Lv 6,5  reta, 5 tot ço que per engan  volia retenir, entegrament, e [*] lo dan.  
Ex 2,16  aygüe, e complíran las canals e  volían abeurar lo bestiar de lur pare. 17  
Ex 4,19  que tots aquells són morts qui  volían la tua ànima. 20 E pres Moysès sa  
Lv 27,15  15 E si aquell qui féu lo vot  volrà rembre aquella, donerà la quinta  
Lv 27,19 e aminverà del preu. 19 E si aquell  volrà rembre lo camp aquell que ell  
Lv 27,20  e posseyr-l’ha; 20 e si no’l  volrà rembre, mas que serà a algun altre  
Lv 27,31  són santifichats. 31 E si algú  volrà rembre las suas dècimes, anedescha  
Lv 20,4  de la sua sament a Moloch e no  volran a ell ociure, 5 jo posaré la mia  
Lv 22,25  Senyor Déu vostro, o qualque cose  volran donar que sia corrompuda o no nèdea 
Lv 27,13 dirà, que axí sia. 13 E si dar-ho  volran aquells qui oferran, anedescha  
Ex 33,19  devant tu, e hauré mercè a qui’m  volré, e hauré pietat en aquell qui’m  
Lv 26,23  las vias vostres. 23 »E si axí no  volreu rebre diciplina mas ireu ab mi en  
Ex 8,2  que’m sacrifich. 2 E si no’ls  vols lexar, jo faré tots los teus térmans  
Ex 9,2  meu que’m sacrifich. 2 E si no ho  vols fer, 3 la mia mà serà sobre los teus  
Ex 9,17 17 ¿Encara retens mon poble e no’l  vols lexar anar? 18 Jo faré ploura demà en 
Ex 10,4  4 E si hy contrastes e no’ls  vols lexar anar, jo amanaré demà legostas  
Ex 26,1  e porpre e cotó e scarlata dues  voltas tenyda, veriades e obre de agulla  
Lv 11,14  e falcó e corneya 14 e mirla e  voltor segons son genus, 15 e tot corp  
Ex 13,15  a nostro Senyor tot ço que obre  volva que sia mascle [*].” 16 E serà quax  
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Ex 26,10  †deble†. 10 E feràs L bagues en la  vora de una saga perquè’s puguen ajustar  
Ex 28,32  e haurà enmig de açò cabets, e la  vora entorn serà texida, axí com serà en  
Ex 36,11  11 E féu ances de jacint en la  vora de la una cortina, en la un e l’  
Ex 36,11 en la un e l’altre costat, e en la  vora de la altre cortina axí matex, 12 per 
Ex 36,17  V demunt. 17 E féu L ances en la  vora [*] de la altre saga per ço que’s  
Ex 39,21 tota de jacint, 21 e cabès dessús e  vora engir e entorn lo cabès texida, 22 e  
Ex 28,7  per obra ben ordonada. 7 Haurà II  vores en la un ajustades en los altres  
Ex 39,4  tòrcer ab [*] colors, 4 e dues  vores qui s’ajustacen la una a l’altre  
Ex 4,15  tua bocha e en la sua, e mostrar- vos-he què deureu fer. 16 Ell parlarà  
Ex 5,13  complidament com fèyau quant hom  vos dava palla! 14 E ferien lo poble [*] e 
Ex 5,17  17 E ell respòs: –Vosaltres  vos posau e per ço dieu: “Anem a  
Ex 7,9  Senyor a Moysès e Aron: 9 –Quant  vos dirà Farahó: “Mostrau senyal”, diràs a 
Ex 9,28  e los trons e la pedra, e lexar- vos-he. Vuymés no m’hich stigau. 29 E  
Ex 10,8  a Farahó, e ell dix-los: –Anau- vos-na e sacrificau al Senyor Déu  
Ex 11,1 Egipte de una plaga, e puxs lexar- vos-ha, e puxes costrenyarà-us que  
Ex 12,25  en la terra que nostro Senyor  vos donarà, axí com ha promès, guardareu  
Ex 12,26  aquests †clams†. 26 E quant  vos diran vostros fills: “Quina costuma és 
Ex 12,31  [*] e dix-los: –Levau e axiu- vos del meu poble, vosaltres e los fills  
Ex 12,31  e los fills de Yrrael, e anau- vos-en [*]; 32 e preneu vostras ovellas  
Ex 12,32  axí com dèyau de primer, e anau- vos-na e beneÿu-ma, 33 e treyeu-los  
Ex 13,3 E dix Moysès al poble: –Remembrau- vos de aquest die en què isqués de Egipte  
Ex 13,3  de servitut, en què nostro Senyor  vos tragué de aquest loch en mà fort, que  
Ex 13,5 de las novellas messas. 5 Quant Déu  vos haurà donada la terra del cananeu e de 
Ex 13,19  los fills de Yrrael e dix: «Déu  vos vesitarà; portau-vos-na los meus  
Ex 13,19  e dix: «Déu vos vesitarà; portau- vos-na los meus ossos de aquí ab  
Ex 16,6 –Al vespre sabreu que nostro Senyor  vos ha tremès de terra de Egipte, 7 e al  
Ex 16,8 nós? 8 E dix Moysès: –Nostro Senyor  vos darà al vespre carn a menjar, e al  
Ex 16,9  dels fills de Yrrael: “Acostau- vos devant nostro Senyor, car oÿt ha  
Ex 16,12  “Al vespre menjareu carn e al matí  vos sadollareu de pa, car jo sóm lo Senyor 
Ex 16,29  al poble: –Vejau que nostro Senyor  vos ha donat [*] al VIèn die dobles  
Ex 19,4  què ha Déu fet als egipcians, com  vos he aportats sobre las ales de las  
Ex 19,12 al poble entorn e diràs: “Guardau- vos no pugeu al munt ne toqueu las  
Ex 20,22  haveu vist que Déu del cel  vos ha parlat. 23 No fareu devant Déu  
Ex 23,15  la festa del pa alís; [*] axí com  vos maní al temps del mes [*] quant axís  
Ex 24,14  Déu, 14 e dix als vells: –Sperau- vos ací tro que tornem a vosaltres. Ja  
Lv 17,13  bístie o de voletaria de las quals  vos és lícit de menjar, scamp la sanch de  
Lv 18,28 ella; 28 per la qual cose vosaltres  vos guardau que semblantment no us rasa o  
Lv 23,40 e de sàlzer de torrent, e alegrar- vos-heu devant lo Senyor Déu vostro. 41  
Lv 25,21 a vosaltres en l’any sizè, e dar- vos-he tant de blat que bast a III anys. 
Lv 26,9  devant vosaltres a glay. 9 E jo  vos guardaré e fer-vos-he créxer e  
Lv 26,9 a glay. 9 E jo vos guardaré e fer- vos-he créxer e moltiplicaré-us, e  
Lv 26,13  la brancha del vostro jou e maní- vos ab fermatat. 14 »Per la qual cose, si  
Lv 26,17  vostros enamichs, e subjugar- vos-he en aquells que us han oy, e  
Lv 26,25  enmig de vosaltres, e liurar- vos-he en mans de vostros enamichs, 26 e 
Lv 26,38  gents, e los stranys de la terra  vos consumeran. 39 E si algú romandrà de  
Ex 5,21 -los: –Vinga nostro Senyor e jutge  vós, ço que vosaltres haveu fet pudir la  
Ex 35,2  fareu obre. Lo setèn die serà a  vós [*], dissapte e repòs de nostro  
Lv 26,28  en furor contràrie e corregiré  vós en VII plagues per rahó de vostros  
Lv 26,30  ymatges de vostres ýdoles, e haurà  vós en oy la mia ànima, 31 en tant que las 
Ex 2,7  7 E dix la sor de l’infant:  –¿Vòs que apallem una fembra habrea qui  
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Ex 2,14 ha stablit príncep ni jutge en nós?  ¿Vòs-ma tu auciura axí com matares lo  
Ex 1,16 l’altre Suà– 16 e manà’ls: –Quant  vosaltres levareu los hebreus e vendrà lo  
Ex 3,13 Déu de vostres pares m’ha tremès a  vosaltres”; si’m diuhen: “Quin nom ha?”,  
Ex 3,15  e Déu de Jacob, m’ha tremès a  vosaltres.” Aquest nom he per tostemps, e  
Ex 3,16  Jacob, e dix: Jo vesitant vesite a  vosaltres; jo viu tot ço que us sdevenech  
Ex 5,4  4 E dix lo rey de Egipte: –Per què  vosaltres, Moysès e Aron, somoveu lo poble 
Ex 5,21  nostro Senyor e jutge vós, ço que  vosaltres haveu fet pudir la olor e la  
Ex 8,28  28 E dix Farahó: –Jo lexaré a  vosaltres per ço que sacrifiqueu al Senyor 
Ex 10,10  Farahó: –No sia axí, car si lex a  vosaltres e a vostres infants, és dupte  
Ex 10,16  he al Senyor Déu vostro e’n  vosaltres, 17 mas ara perdonau-ma  
Ex 10,24  e vostres infants vagen ab  vosaltres. 25 E dix Moysès: –¿Hòstias e  
Ex 12,2 terra de Egipte: 2 –Aquest mes és a  vosaltres comensament dels mesos de l’  
Ex 12,13 jo sóm Senyor. 13 E la sanch serà a  vosaltres senyal [*], e passaré-us e no  
Ex 12,13  [*], e passaré-us e no haurà en  vosaltres plaga qui us destroescha quant  
Ex 12,22  altre post de la porta, e negú de  vosaltres no axirà fora la porta de casa  
Ex 12,31  –Levau e axiu-vos del meu poble,  vosaltres e los fills de Yrrael, e anau- 
Ex 13,19  vos-na los meus ossos de aquí ab  vosaltres.» 20 E anaren de Sochot e  
Ex 14,14  car nostro Senyor sa combatrà per  vosaltres, e vosaltres callareu. Capítol  
Ex 14,14 Senyor sa combatrà per vosaltres, e  vosaltres callareu. Capítol XVIIIIº 15 Dix 
Ex 16,19  19 E dix-los Moysès: –Negú de  vosaltres no n’stoig al sendemà. 20 E no  
Ex 19,6  car mia és tota la terra, 6 e  vosaltres sereu a mi regne sacerdotal e  
Ex 20,20 us provàs e que la temor sua fos en  vosaltres e no peccàsseu. 21 E stech lo  
Ex 22,21  fareu trist ni’l turmentareu, car  vosaltres fos stranys en terra de Egipte.  
Ex 23,9 9 »E ab palagrí no seràs trist, car  vosaltres sabeu las ànimas dels strans e  
Ex 23,9  sabeu las ànimas dels strans e  vosaltres fos palagrins en terra de  
Ex 23,31  de la terra e los cessaré devant  vosaltres. 32 Tu no feràs fe ab ells ni ab 
Ex 24,8  de la covinensa que féu Déu ab  vosaltres sobre totas las tuas paraulas. 9 
Ex 24,14  –Sperau-vos ací tro que tornem a  vosaltres. Ja haveu ab vosaltres Aron [*], 
Ex 24,14 que tornem a vosaltres. Ja haveu ab  vosaltres Aron [*], e si neguna carela hi  
Ex 30,32  car santificat és e sant serà a  vosaltres. 33 Aquell †que hom era ara  
Ex 30,36 jo aparexeré a tu. La timiama sia a  vosaltres sant dels sants. 37 Aytal  
Ex 31,13  dissapte, car senyal és entre mi e  vosaltres e vostres generacions, per ço  
Ex 31,14  lo meu dissapte cart sant és a  vosaltres, e qui no’l guarderà de mort  
Ex 32,24  24 e jo diguí’ls: “Qual de  vosaltres ha or?” E prengueren-na e  
Ex 35,10  e lo reonal. 10 »Qualque un de  vosaltres és savi, vinga e fassa ço que  
Lv 1,2 e digues-los: »Home qui oferrà de  vosaltres hòstia a nostro Senyor, de sas  
Lv 9,6 nostro Senyor que fareu, e aparrà a  vosaltres la glòria d’ell. 7 E dix a  
Lv 10,7  que cremà nostro Senyor Déu; 7 mas  vosaltres no axireu fora lo tabernacle; en 
Lv 10,7 e lo oli de la santa unció és sobre  vosaltres. E ells faéran segons que manà  
Lv 10,17  Car sant dels sants és, e és dat a  vosaltres que aporteu la iniquitat de la  
Lv 10,18 la sanch d’aquell a la santadat, e  vosaltres deguéreu menjar aquella en lo  
Lv 11,8  no toqueu, car no nèdeas són a  vosaltres. 9 »E aquestas són las coses que 
Lv 11,9  en las aygües e són lícites a  vosaltres de menjar: tots aquells qui han  
Lv 11,10  moven com en mar, és abominable a  vosaltres; 11 [*] las lurs carns no mengeu 
Lv 11,12  han ales ni scata [*] són sutzes a  vosaltres. 13 »E aquestas són las  
Lv 11,13  deveu menjar, e squivadores són a  vosaltres: àguila e falcó e corneya 14 e  
Lv 11,20  sobre IIII peus serà abominació a  vosaltres. 21 E qualquequal irà sobre IIII 
Lv 11,23  que havem ditas, lunyades sían de  vosaltres. 24 »E qui tocharà mort de  
Lv 11,39 és mort d’aquells qui són lísits a  vosaltres a menjar, qui lur mort tocharà  
Lv 11,41  sobre la terra sia abominable a  vosaltres, e no hu menjareu en menjar. 42  
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Lv 11,45  car jo sóm lo Senyor que aduguí a  vosaltres de terra de Egipte per ço que  
Lv 11,45 de terra de Egipte per ço que fos a  vosaltres en Senyor. Sants sereu, car jo  
Lv 14,34 terra de Canahan, la qual jo deré a  vosaltres en possació, e daré plaga de  
Lv 16,29 en las albergades. 29 »E açò serà a  vosaltres en fur perdurable: en lo mes  
Lv 16,29 com lo strany que palegrineja entre  vosaltres, 30 car en aquest die és perdó  
Lv 16,34 als sacerdots [*]. 34 »E açò serà a  vosaltres fur legítim e perdurable, e per  
Lv 17,8  e dels stranys que palegrinegen ab  vosaltres que oferrà holocaust o sacrifici 
Lv 17,10  o strany qui palegrineig entre  vosaltres, si menjarà sanch, jo fermaré la 
Lv 17,11 en la sanch és, e jo doné aquella a  vosaltres sobre l’altar meu a perdonar  
Lv 17,12  als fills d’Irrael: Tota ànima de  vosaltres no mengerà sanch, ni encara los  
Lv 17,12  los stranys qui palegrinegen entre  vosaltres. 13 »[*] qui cassarà cassa de  
Lv 18,3 Canahan, a la qual jo dech amanar a  vosaltres, no fassau, ni en lurs costums  
Lv 18,27  de la terra que foren devant  vosaltres e ensutzaren ella; 28 per la  
Lv 18,28  ella; 28 per la qual cose  vosaltres vos guardau que semblantment no  
Lv 18,28 com he rases las gents qui abans de  vosaltres hi habitaven, 29 car tota ànima  
Lv 18,30  féran aquells qui fóran abans de  vosaltres, ni no siau ensutzats en ells,  
Lv 19,3  Senyor Déu vostro. 3 »E cascú de  vosaltres tema son pare e sa mare. »E  
Lv 19,4  ne us fassau déus fonadissos a  vosaltres, car jo sóm lo Senyor Déu  
Lv 19,5 al Senyor per ço que sia perdonat a  vosaltres, 6 en lo die del vostro  
Lv 19,23 seran germinats e seran no nèdeus a  vosaltres e no menjareu de aquells. 24  
Lv 19,28  la vostra carn ni no fareu a  vosaltres algunes figures [*]. Jo sóm  
Lv 19,33  33 »Si haurà hom strany entre  vosaltres e staran en la vostra terra,  
Lv 19,34  34 [*] amau a ell quax axí com a  vosaltres matexs, car vosaltres fos  
Lv 19,34  axí com a vosaltres matexs, car  vosaltres fos strangers en terra de  
Lv 20,14  no romanga aytal letgesa enmig de  vosaltres. 15 »E qui jaurà ab egua o ab  
Lv 20,23  nacions las quals jo gitaré devant  vosaltres; totas aquestas coses faeren  
Lv 20,24  què jo los he en oy. 24 Jo parle a  vosaltres que possaÿschau la terra de  
Lv 20,24 terra de aquells, la qual jo daré a  vosaltres en haretat, terra fluent de let  
Lv 20,24 Senyor Déu vostro, qui he depertits  vosaltres de tots los altres pobles; 25  
Lv 20,25  tots los altres pobles; 25 donchs,  vosaltres depertiu a vosaltres bístie  
Lv 20,25  25 donchs, vosaltres depertiu a  vosaltres bístie nèdea de no nèdea, e  
Lv 20,25  en terra que jo he amostrades a  vosaltres que són no nèdeas. 26 »E sereu  
Lv 20,26  Jo sóm Senyor qui he depertits a  vosaltres de tots los pobles per ço que  
Lv 21,8 jo sóm sant, Senyor que santifich a  vosaltres. 9 »E si filla de sacerdot serà  
Lv 21,23  Jo sóm lo Senyor qui santifich a  vosaltres. 24 E açò dix Moysès a Aron e a  
Lv 22,18  e dels stranys qui habiten entre  vosaltres qui oferrà la sua ofarena e  
Lv 22,19  al Senyor. 19 Sia ofert per  vosaltres mascle menys de màcula de  
Lv 22,33 la terra de Egipte per ço que fos a  vosaltres en Déu. Jo sóm lo Senyor Déu.  
Lv 23,7  7 E lo die primer serà apellat per  vosaltres sant; neguna obre servil no  
Lv 23,10  en la terra la qual jo donaré a  vosaltres e segareu vostra segade, adureu  
Lv 23,11  Déu per ço que sia acceptable per  vosaltres a Déu. E en altre die del  
Lv 23,24  en lo primer die del mes, serà a  vosaltres lo die del dissapte en  
Lv 23,28 és de perdonansa per ço que perdó a  vosaltres lo Senyor Déu vostro. 29 Tota  
Lv 23,31  die, e açò serà fur perdurable a  vosaltres en totas vostres generacions e  
Lv 23,36  a nostro Senyor, e açò serà a  vosaltres en fur, e no fareu neguna obre  
Lv 23,39  »E en lo XV die del mes setè, com  vosaltres ajustareu tots los fruyts de la  
Lv 23,40  dissapte, ço és, que posareu. 40 E  vosaltres pendreu lo primer die fruyts de  
Lv 23,43  ço que diguen aquells que aprés de  vosaltres vendran que jo fiu habitar en  
Lv 24,3  vespre entrò al matí, e açò serà a  vosaltres fur perdurable e en vostres  
Lv 24,22  ponit. 22 »Agual judici sia entre  vosaltres, vullas que sia palegrí vullas  
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Lv 25,6  terra. 6 E’n lo VIIèn any seran a  vosaltres en menjar, a tu e a ton servent  
Lv 25,17 dels fruyts venan a tu. 17 Negun de  vosaltres no aflegescha a l’altre, mas  
Lv 25,17 aflegescha a l’altre, mas cascú de  vosaltres tema son Déu, car jo sóm lo  
Lv 25,20  ab fiansa sobre ella. 20 E si  vosaltres direu: “Què menjarem en l’any  
Lv 25,21  21 jo daré la mia benedicció a  vosaltres en l’any sizè, e dar-vos-he 
Lv 25,23 vendreu null temps, car mia és, car  vosaltres sou palegrins e avidedissos en  
Lv 25,38  lo Senyor Déu vostro qui aduguí a  vosaltres de la terra de Egipte per ço que 
Lv 25,38  terra de Egipte per ço que donàs a  vosaltres la terra de Canahan per ço que  
Lv 25,44  44 »Servents e serventas sían a  vosaltres de las nacions que són entorn  
Lv 25,44  de las nacions que són entorn  vosaltres, 45 e dels stranys qui  
Lv 25,45 dels stranys qui palegrinegen entre  vosaltres o aquells qui d’ells seran nats 
Lv 25,47  o dels palegrins qui stan entre  vosaltres, qualsevulla de son parentat lo  
Lv 26,1  lo Senyor Déu vostro. No fessau a  vosaltres ýdolas ni entretallaments, ni  
Lv 26,1  no dressareu, ni sia levada entre  vosaltres pedre entretallada en tota la  
Lv 26,6  en la terra vostra, 6 e daré pau a  vosaltres, e dormireu e no serà qui us  
Lv 26,7  enamichs, e cauran a glay devant  vosaltres, 8 e V de vosaltres perceguiran  
Lv 26,8  a glay devant vosaltres, 8 e V de  vosaltres perceguiran C d’ells, e C de  
Lv 26,8  perceguiran C d’ells, e C de  vosaltres perseguiran XM dels stranys, e  
Lv 26,8  e cauran vostros enamichs devant  vosaltres a glay. 9 E jo vos guardaré e  
Lv 26,9  -us, e fermaré ma covinensa ab  vosaltres, 10 e menjareu cose vella per  
Lv 26,11 E posaré lo meu tabernacle enmig de  vosaltres, e no avorrirà a vosaltres la  
Lv 26,11 enmig de vosaltres, e no avorrirà a  vosaltres la mia ànima, 12 e jo iré entre  
Lv 26,12  la mia ànima, 12 e jo iré entre  vosaltres e saré Déu vostro, e vosaltres  
Lv 26,12  vosaltres e saré Déu vostro, e  vosaltres sereu poble meu, 13 car jo sóm  
Lv 26,13  lo Senyor Déu vostro que aduguí a  vosaltres de la terra de Egipte per ço que 
Lv 26,13 e qui trenquí las cadenas entorn de  vosaltres e trenquí la brancha del vostro  
Lv 26,14  fermatat. 14 »Per la qual cose, si  vosaltres no oyreu ni no fareu tots los  
Lv 26,16  16 jo faré aquestas coses a  vosaltres: »Jo vesitaré a vosaltres  
Lv 26,16  coses a vosaltres: »Jo vesitaré a  vosaltres soptosament en torbament, en  
Lv 26,17  17 E posaré la mia faç contre  vosaltres, e sereu consumats devant  
Lv 26,18  castigaments jo daré mal sobre  vosaltres en VII dobles per rahó de  
Lv 26,19  e per vostra durícia, e donaré a  vosaltres cel dur desobre com a ferro e la 
Lv 26,21 no voleu oyr a mi, jo anediré sobre  vosaltres plagues a VII dobles per rahó de 
Lv 26,22 de vostros peccats, 22 e trematré a  vosaltres bísties salvatges que consumeran 
Lv 26,22  bísties salvatges que consumeran  vosaltres e vostres bísties, e a poquesa  
Lv 26,24  ab mi en duresa, 24 jo iré contre  vosaltres e feriré-us per VII vegades  
Lv 26,25  vostros peccats, 25 e aduré sobre  vosaltres spasa brundent tallant lo meu  
Lv 26,25  jo trematré pestilència enmig de  vosaltres, e liurar-vos-he en mans de  
Lv 26,28  ireu contre mi, 28 jo iré contre  vosaltres en furor contràrie e corregiré  
Lv 26,33 foren habitadors de aquella. 33 E a  vosaltres scamparé entre las gents, e  
Lv 26,33  entre las gents, e trauré aprés  vosaltres lo meu cultell, e serà la vostre 
Lv 26,34  los dies de la sua solitut, car  vosaltres sereu 35 en la terra dels hosts; 
Lv 26,36  en ella. 36 »E en aquells que de  vosaltres romandran daré pahor en los lurs 
Lv 26,37  com si fugien a batalla. Negú de  vosaltres no goserà aturar devant son  
Lv 26,39  39 E si algú romandrà de  vosaltres, seran desfets per lurs peccats  
Ex 5,17  los majorsdòmens? 17 E ell respòs:  –Vosaltres vos posau e per ço dieu: “Anem  
Ex 19,4  denuncieràs als fills d’Irrael: 4  “Vosaltres haveu vist què ha Déu fet als  
Ex 20,22  –Açò diràs als fills de Yrrael:  “Vosaltres haveu vist que Déu del cel vos  
Ex 32,30 l’altre die parlà Moysès al poble:  –Vosaltres haveu fet gran peccat. Pujaré a 
Lv 10,6  Ytamar, fills d’ell, e dix-los:  –Vosaltres no tondreu vostros caps ni  
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Ex 5,11  ni hom no us aminverà res de  vostra obre. 12 E fou scampat lo poble per 
Ex 23,13  déus stranys ni no’ls oireu de  vostra bocha. 14 »III vegades cascun any  
Ex 32,13  terra de què he parlat daré a la  vostra sament e possayreu-la tostemps.”  
Lv 8,33  die que sia complit lo temps de la  vostra consegració, car en VII dies és  
Lv 19,27  vostre cap en radon ni raureu  vostra barba, 28 e sobre lo mort no  
Lv 19,28  28 e sobre lo mort no tallareu la  vostra carn ni no fareu a vosaltres  
Lv 19,33  entre vosaltres e staran en la  vostra terra, quax strany [*], 34 [*] amau 
Lv 19,36 falcia en juý, ne en pes [*]. 36 La  vostra masura sia justae; lo vostro pes,  
Lv 22,3  aprés d’ells vendran: »Tot hom de  vostra sament que s’acosterà en aquellas  
Lv 22,24 no ofirau al Senyor, ni en la terra  vostra açò de tot en tot no fassau. 25 De  
Lv 23,10  jo donaré a vosaltres e segareu  vostra segade, adureu la primera garba de  
Lv 23,10  segade, adureu la primera garba de  vostra segade al sacerdot per vostres  
Lv 25,45  qui d’ells seran nats en la  vostra terra. E haureu aquells en  
Lv 26,1  pedre entretallada en tota la  vostra terra per ço que adoreu a ella, car 
Lv 26,5  menys de por habitareu en la terra  vostra, 6 e daré pau a vosaltres, e  
Lv 26,16 vostres ànimas, e debades sembrareu  vostra sament, car per vostros enamichs  
Lv 26,19  rahó de vostros peccats, 19 e per  vostra supèrbia e per vostra durícia, e  
Lv 26,19  19 e per vostra supèrbia e per  vostra durícia, e donaré a vosaltres cel  
Lv 26,20  d’aram, 20 e tornerà a no-res  vostra fortsa. E vostre terra no derà son  
Lv 26,32  odor de suavesa, 32 e destroyré la  vostra terra, e metran-s’hi vostros  
Ex 12,11  vostros peus, e tendreu bastons en  vostras mans; e menjar-l’heu tost, car  
Ex 12,17  Egipte, e guardareu aquest die en  vostras generacions per costum perdurable. 
Ex 12,21  los: –Anau e preneu una bístia per  vostras companyes, e sacrifichau Pascha.  
Ex 12,23  e no lexarà lo feridor entrar en  vostras casas ne nafrar. 24 E guardareu  
Ex 12,32  e anau-vos-en [*]; 32 e preneu  vostras ovellas e vostro bestiar, e anau  
Ex 23,31  desert entrò al flum. E liuraré en  vostras mans los habitadors de la terra e  
Ex 32,2  d’or de vostres mullers e de  vostras fillas e aportau-los-ma. 3 E  
Lv 23,3  die. Dissapte [*] és en totas las  vostras habitacions. 4 »E aquestas són las 
Lv 26,30  de vostres fillas. 30 E destroviré  vostras altesas e trencharé vostres  
Ex 5,13 aproxulaven-los e dèyan: –Compliu  vostre obra tots dies axí complidament com 
Ex 8,25 e dix-los: –Anau e sacrifichau al  vostre Déu en aquesta terra. 26 E dix  
Ex 16,8 pa a sadollament per ço com ha oyit  vostre murmurament e que murmuràs quantre  
Ex 16,8 nós, ¿qui som? Ni quantre nós no és  vostre murmurament, mas quantre Déu! 9 E  
Ex 16,9  devant nostro Senyor, car oÿt ha  vostre murmurament.” 10 E com parlàs Aron  
Ex 16,12  de pa, car jo sóm lo Senyor Déu  vostre.” 13 E fou fet vespre, e vinguéran  
Lv 14,34  de lebrozia en case de terra de la  vostre haretat, 35 vindrà aquell que serà  
Lv 16,30  30 car en aquest die és perdó  vostre e encara mundement de tots vostros  
Lv 19,27  no sortajarets, 27 ni raurets  vostre cap en radon ni raureu vostra  
Lv 23,14  die que portareu lo sacrifici a  vostre Déu. Manament és perdurable en  
Lv 23,39  ajustareu tots los fruyts de la  vostre terra, festivareu la festa de  
Lv 25,3  del Senyor. 3 »VI anys sembrareu  vostre camp e VI anys poderàs ta vinya e  
Lv 25,9  botzina en tota la universa terra  vostre. 10 E santifichareu l’any Lè, e  
Lv 25,17  son Déu, car jo sóm lo Senyor Déu  vostre. 18 »Feu los meus manaments e  
Lv 25,24  la qual cose tota la regió de la  vostre possació sots condició de remció és 
Lv 25,38  la terra de Canahan per ço que fos  vostre Déu. 39 »E si ton frare serà tochat 
Lv 25,46 dels fills d’Irrael no opremau per  vostre poder ne ab duresa. 47 »E si algú  
Lv 26,1  a ella, car jo sóm lo Senyor Déu  vostre. 2 Guardau lo meu dissapte e hajau  
Lv 26,6  us despert, e levaré de la terra  vostre malas bísties e coltell no passarà  
Lv 26,20 tornerà a no-res vostra fortsa. E  vostre terra no derà son blat ni los  
Lv 26,33 vosaltres lo meu cultell, e serà la  vostre terra deserta e vostres ciutats  
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Ex 3,13 Yrrael e dir-los-he: “Lo Déu de  vostres pares m’ha tremès a vosaltres”;  
Ex 3,15  fills de Yrrael: “Lo Senyor Déu de  vostres pares, Déu de Abraam e Déu de  
Ex 3,16  Yrrael, e diràs: “Lo Senyor Déu de  vostres pares m’és aparagut, Déu de  
Ex 10,10 sia axí, car si lex a vosaltres e a  vostres infants, és dupte que mal no’s  
Ex 10,24  e sacrifichau a nostro Senyor, e  vostres ovellas e vostres bísties  
Ex 10,24  nostro Senyor, e vostres ovellas e  vostres bísties romanguen, e vostres  
Ex 10,24  e vostres bísties romanguen, e  vostres infants vagen ab vosaltres. 25 E  
Ex 12,14  -l’heu sant a nostro Senyor en  vostres generacions per tostemps. 15 »VII  
Ex 12,15  al primer die no haurà levat en  vostres cases, car aquell qui menjarà lo  
Ex 12,19  Per VII dies no serà trobat [*] en  vostres casas; qui menjarà levat, la sua  
Ex 12,20  20 Res de levat no menjareu, en  vostres statges menjareu lo pa alís. 21 E  
Ex 16,16 per cascun cap, segons lo nombre de  vostres ànimas qui stan en lo tabernacle  
Ex 16,33 e stojau-ho [*] a las generacions  vostres 34 axí com manà nostro Senyor a  
Ex 19,15  al terç die, que no us acosteu a  vostres mullers. 16 E era ja vengut lo  
Ex 20,24  sobre aquell holocausts [*],  vostres ovellas e vostros bous en tot loch 
Ex 22,24 s’ha e faré-us [*] glay, e seran  vostres mullers vídues, e vostros fills  
Ex 29,42 nostro Senyor, perdurable oferta en  vostres generacions, [*] del tabernacle  
Ex 30,8  tostemps devant nostro Senyor en  vostres generacions. 9 No ofarreu sobre  
Ex 30,10  peccat, e placarà sobre aquell en  vostres generacions. Sant de sants serà a  
Ex 30,31  oli de unció serà a mi sant en las  vostres generacions, 32 e carn d’home no  
Ex 31,13  senyal és entre mi e vosaltres e  vostres generacions, per ço que sapiau que 
Ex 32,2  los anells e los orellals d’or de  vostres mullers e de vostras fillas e  
Ex 32,29  dix Moysès: –Vuy haveu concegrades  vostres mans a nostro Senyor, cascú en son 
Ex 35,3 serà ocís. 3 E no encendreu foch en  vostres cases lo die del dissapte.” 4 E  
Lv 6,18 ella, e açò sia fur per tostemps en  vostres generacions de sacrifici al  
Lv 10,4  Aron, e dix a ells: –Anau e preneu  vostres frares devant del santuari, e  
Lv 10,6  tondreu vostros caps ni squinsareu  vostres vestidures per ço que per aventura 
Lv 10,9  car manament és perdurable en las  vostres generacions 10 per ço que hajau  
Lv 11,43  és. 43 No vullau menyspresar las  vostres ànimas ni no toqueu neguna cose de 
Lv 11,44  car jo sóm sant. No ensutzeu las  vostres ànimas en totas las reptílies qui  
Lv 16,29  en lo Xèn die del mes, afligireu  vostres ànimas, e negú no fasse obres, axí 
Lv 16,31  dissapte é reposament, e afligireu  vostres ànimas a fur de tots temps. 32 »E  
Lv 17,11 sobre l’altar meu a perdonar sobre  vostres ànimas, car la sanch és en la  
Lv 20,25  nèdeu, per ço que no ensutzeu las  vostres ànimas en ovella ni en ocell e en  
Lv 22,19  de màcula de vostros bous o de  vostres ovellas o de vostres cabres; 20 e  
Lv 22,19  bous o de vostres ovellas o de  vostres cabres; 20 e si haurà màcula, no  
Lv 23,3  apellareu santas: 3 »VI dies fareu  vostres obres, e en lo VIIèn die, que és  
Lv 23,10  de vostra segade al sacerdot per  vostres promíssias. 11 E alcerà lo  
Lv 23,14  és perdurable en totas generacions  vostres e en vostres habitacions. 15 »E  
Lv 23,14  en totas generacions vostres e en  vostres habitacions. 15 »E nombrareu en l’ 
Lv 23,17  novells al Senyor 17 en totas  vostres habitacions: [*] pans de las  
Lv 23,21  Açò és fur perdurable en totas  vostres habitacions e’n las vostres  
Lv 23,21  totas vostres habitacions e’n las  vostres generacions. 22 »E puxs que haureu 
Lv 23,22  22 »E puxs que haureu segades  vostres messes, no segareu entrò al sòl,  
Lv 23,27  e serà apellat sant, e aflegireu  vostres ànimas en aquell, e oferreu  
Lv 23,31 fur perdurable a vosaltres en totas  vostres generacions e en totas vostres  
Lv 23,31  vostres generacions e en totas  vostres habitacions, 32 car dissapte és de 
Lv 23,32  és de reposament. Aflegiu las  vostres ànimas, e en lo VIIIIèn die del  
Lv 23,41  fur a tostemps en las generacions  vostres. E en lo VIIèn mes [*] 42 VII dies 
Lv 24,3  a vosaltres fur perdurable e en  vostres generacions. 4 E sobre lo  
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Lv 25,46  -heu empertostemps. E los frares  vostres dels fills d’Irrael no opremau  
Lv 26,16  los vostros ulls e consumarà las  vostres ànimas, e debades sembrareu vostra 
Lv 26,22  que consumeran vosaltres e  vostres bísties, e a poquesa tornerà tot  
Lv 26,22  vostro, e seran desertas las vias  vostres. 23 »E si axí no volreu rebre  
Lv 26,29  las carns de vostros fills e de  vostres fillas. 30 E destroviré vostras  
Lv 26,30  vostras altesas e trencharé  vostres ymatges, e cauran en terra las  
Lv 26,30  e cauran en terra las ymatges de  vostres ýdoles, e haurà vós en oy la mia  
Lv 26,31 oy la mia ànima, 31 en tant que las  vostres ciutats tornaré en desert e feré  
Lv 26,33  e serà la vostre terra deserta e  vostres ciutats despoblades. 34 »E adonchs 
Ex 6,7  7 e us rembré en pobles, e seré  vostro Déu, e sabreu que jo sóm vostro  
Ex 6,7  vostro Déu, e sabreu que jo sóm  vostro Déu, e que jo sóm Senyor qui us he  
Ex 8,28  ço que sacrifiqueu al Senyor Déu  vostro [*]; mas que no aneu luny. Pregau  
Ex 10,8 vos-na e sacrificau al Senyor Déu  vostro. ¿Qui són aquells qui hy deven  
Ex 10,16 dix-los: –Peccat he al Senyor Déu  vostro e’n vosaltres, 17 mas ara perdonau 
Ex 10,17  vegada e pregau al Senyor Déu  vostro que tolga de mi aquesta mort. 18 E  
Ex 12,32  [*]; 32 e preneu vostras ovellas e  vostro bestiar, e anau sacrificar a nostro 
Ex 31,13  e diràs-los: “Vejau que guardeu  vostro dissapte, car senyal és entre mi e  
Lv 8,34  fets és, per ço que cumplau  vostro sacrifici. 35 De die e de nit  
Lv 11,2  tot ço que he scrit per ço que sia  vostro Déu. Aquests són los animals que  
Lv 11,44  44 car jo sóm lo Senyor Déu  vostro. Siau sants, car jo sóm sant. No  
Lv 18,2 e digues a ells: »Jo sóm Senyor Déu  vostro. 3 No fassau segons la costuma de  
Lv 18,4  e anau en aquells. Yo sóm Déu  vostro. 5 »Guardau las mias ligs e los  
Lv 18,24  las quals jo gitaré devant lo  vostro sguardament, 25 en los quals és  
Lv 18,30  en ells, car jo sóm lo Senyor Déu  vostro. 19,Tit Capítol XVIIIIº 1 E parlà  
Lv 19,2  sants car jo sóm sant, Senyor Déu  vostro. 3 »E cascú de vosaltres tema son  
Lv 19,3  dissapte, car jo sóm lo Senyor Déu  vostro. 4 »No us convertiau a ýdola ne us  
Lv 19,4 vosaltres, car jo sóm lo Senyor Déu  vostro. 5 »Si degollareu sacrifici de  
Lv 19,6  a vosaltres, 6 en lo die del  vostro sacrifichar a ell sia menjat e’n  
Lv 19,10 als palegrins. Jo sóm lo Senyor Déu  vostro. 11 »No feràs furt. No mentiràs a  
Lv 19,25  que porteran. Jo sóm lo Senyor Déu  vostro. 26 »No menjareu carn ab sanch. No  
Lv 19,30  meu santuari. Jo sóm lo Senyor Déu  vostro. 31 »No declineu a imatges e ab  
Lv 19,31  per aquells. Jo sóm lo Senyor Déu  vostro. 32 »Devant lo cap chanut te  
Lv 19,34  de Egipte. Jo sóm lo Senyor Déu  vostro. 35 »No fassau falcia en juý, ne en 
Lv 19,36  36 La vostra masura sia justae; lo  vostro pes, agual; [*] e lo vostro cister  
Lv 19,36  lo vostro pes, agual; [*] e lo  vostro cister leyal. Jo sóm Senyor Déu  
Lv 19,36  cister leyal. Jo sóm Senyor Déu  vostro, qui us aduguí de terra de Egipte.  
Lv 19,37 e feu aquells. Jo sóm lo Senyor Déu  vostro. 20,Tit Capítol XX 1 E parlà nostro 
Lv 20,7  sants car jo sóm sant, Senyor Déu  vostro. 8 »Guardau los meus manaments e  
Lv 20,24  de let e de mel. Jo sóm Senyor Déu  vostro, qui he depertits vosaltres de tots 
Lv 22,25  strany no ofirau pa al Senyor Déu  vostro, o qualque cose volran donar que  
Lv 23,22  cullir, car jo sóm lo Senyor Déu  vostro. 23 E parlà nostro Senyor a Moysès  
Lv 23,28 que perdó a vosaltres lo Senyor Déu  vostro. 29 Tota ànima que no serà aflegida 
Lv 23,32  del vespre tro al vespre, colreu  vostro dissapte. 33 E parlà nostro Senyor  
Lv 23,40  -vos-heu devant lo Senyor Déu  vostro. 41 E cantareu la sotlempnitat d’  
Lv 23,43  de Egipte. Jo sóm lo Senyor Déu  vostro. 44 E parlà Moysès als fills d’  
Lv 24,22  peccarà, car jo sóm lo Senyor Déu  vostro. 23 E Moysès dix totas aquestas  
Lv 25,38  ratendràs. 38 Jo sóm lo Senyor Déu  vostro qui aduguí a vosaltres de la terra  
Lv 26,1  XXVI 1 »Jo sóm lo Senyor Déu  vostro. No fessau a vosaltres ýdolas ni  
Lv 26,12 e jo iré entre vosaltres e saré Déu  vostro, e vosaltres sereu poble meu, 13  
Lv 26,13  meu, 13 car jo sóm lo Senyor Déu  vostro que aduguí a vosaltres de la terra  
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Lv 26,13  vosaltres e trenquí la brancha del  vostro jou e maní-vos ab fermatat. 14  
Lv 26,22  e a poquesa tornerà tot ço del  vostro, e seran desertas las vias vostres. 
Lv 26,26 26 e puxs trencharé lo bastó del pa  vostro axí que X fembras seran en I forn  
Lv 26,31  tornaré en desert e feré desert lo  vostro santuari axí que no rabré d’equí  
Ex 3,22  e posar-les-heu sobre  vostros fills e fillas, e despullareu  
Ex 5,4  lo poble de lurs obres? Anau a  vostros càrrechs! 5 E dix Farahó als seus: 
Ex 12,11  11 E menjar-ho-heu axí: los  vostros ronyons senyireu, e ireu calsats  
Ex 12,11 ronyons senyireu, e ireu calsats en  vostros peus, e tendreu bastons en vostras 
Ex 12,26  †clams†. 26 E quant vos diran  vostros fills: “Quina costuma és  
Ex 13,5  l’aveu e del gebuzeu, que jurà a  vostros pares que us daria, terra en què  
Ex 20,24  holocausts [*], vostres ovellas e  vostros bous en tot loch on haurà memòria  
Ex 22,24  e seran vostres mullers vídues, e  vostros fills pobills. 25 »E si dónes  
Ex 30,37  37 Aytal compusició no fareu en  vostros usos, car sant és a nostro Senyor; 
Lv 3,17  en las generacions, en tots los  vostros habitacles. Ne grex ne sanch de  
Lv 7,24  mortas per altres bísties [*] en  vostros diversos usos; 25 e si algú  
Lv 10,6  e dix-los: –Vosaltres no tondreu  vostros caps ni squinsareu vostres  
Lv 10,6  no ischa indignació. E los  vostros frares e totas las cases de Yrrael 
Lv 16,30  vostre e encara mundement de tots  vostros peccats: devant nostro Senyor  
Lv 22,19 vosaltres mascle menys de màcula de  vostros bous o de vostres ovellas o de  
Lv 23,38  lo dissapte del Senyor, los dons  vostros e las ofertas per vot e ço que de  
Lv 26,5  cuberta de sament, e menjareu los  vostros pans en sadollament, e menys de  
Lv 26,6  bísties e coltell no passarà los  vostros térmens. 7 E encalsareu vostros  
Lv 26,7 los vostros térmens. 7 E encalsareu  vostros enamichs, e cauran a glay devant  
Lv 26,8  XM dels stranys, e cauran  vostros enamichs devant vosaltres a glay.  
Lv 26,16  en ardor que scureyrà los  vostros ulls e consumarà las vostres  
Lv 26,16  sembrareu vostra sament, car per  vostros enamichs serà devorade. 17 E  
Lv 26,17 vosaltres, e sereu consumats devant  vostros enamichs, e subjugar-vos-he en 
Lv 26,18  »E si per açò no obeyreu a mi, en  vostros castigaments jo daré mal sobre  
Lv 26,18 vosaltres en VII dobles per rahó de  vostros peccats, 19 e per vostra supèrbia  
Lv 26,21  plagues a VII dobles per rahó de  vostros peccats, 22 e trematré a vosaltres 
Lv 26,24 feriré-us per VII vegades per los  vostros peccats, 25 e aduré sobre  
Lv 26,25  e liurar-vos-he en mans de  vostros enamichs, 26 e puxs trencharé lo  
Lv 26,28  vós en VII plagues per rahó de  vostros peccats, 29 enaxí que menjareu las 
Lv 26,29  29 enaxí que menjareu las carns de  vostros fills e de vostres fillas. 30 E  
Lv 26,32  la vostra terra, e metran-s’hi  vostros enamichs qui foren habitadors de  
Lv 26,35  solitut per ço com no reposàveu en  vostros dissaptes com habitàveu en ella.  
Lv 26,39  per lurs peccats en la terra de  vostros enamichs, neguex per los peccats  
Lv 22,18  oferrà la sua ofarena e pagarà son  vot o de grat oferrà qualque cose, aquell  
Lv 23,38  los dons vostros e las ofertas per  vot e ço que de grat donau a nostro  
Lv 27,2 als fills d’Irrael: »Home que ferà  vot a Déu e obliguerà la sua ànima, donerà 
Lv 27,9 doneran. 9 »E qualquequal haurà fet  vot al Senyor de bístie que pugue éser  
Lv 27,9  que pugue éser sacrifichade, lo  vot serà sant 10 e no ho porà mudar, ço és 
Lv 27,11 ·s pot degollar a Déu. E si algú fa  vot de adur-ho devant lo sacerdot, 12 lo 
Lv 27,14  la Vª part. 14 »E si home ferà  vot de la sua casa que la santificharà a  
Lv 27,15  venuda. 15 E si aquell qui féu lo  vot volrà rembre aquella, donerà la quinta 
Ex 36,3 obre, [*] al matí oferiren tots los  vots del poble. 4 Donchs, los mestres,  
Lv 22,21  pacificable a Déu, o oferrà sos  vots [*], axí de bous com de ovellas e de  
Lv 22,23  orellas e la coha, mas a pagar los  vots no podeu fer. 24 Ab negun animal  
Ex 19,21  lo poble que per ventura no  vulla passar los térmans per a veura lo  
Ex 21,12 haver. 12 »E qui ferirà home que’l  vulla auciure, muyra. 13 E aquell qui no  
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Ex 8,29  e de tos servents; emperò no’m  vullas pus enganar que no lexs lo poble  
Ex 34,14  lurs ymatges e lurs ýdolas. 14 »No  vullas adorar déus stranys. Nostro Senyor  
Lv 11,35  serà inmunde en caure de sobre,  vullas que sia forn, vullas que sia ferros 
Lv 11,35  de sobre, vullas que sia forn,  vullas que sia ferros de III peus, sia  
Lv 19,18 no hages sobre ell peccat. 18 No’t  vullas venjar ne no sias remembrant de la  
Lv 24,16 opremut ab pedres per tot lo poble,  vullas que sia ciutadà o palegrí; si  
Lv 24,22  »Agual judici sia entre vosaltres,  vullas que sia palegrí vullas que sia  
Lv 24,22  vosaltres, vullas que sia palegrí  vullas que sia ciutadà aquell qui peccarà, 
Lv 25,49 de sos frares pot rembre aquell, 49  vullas germà o avoncle o cosín germà. E si 
Ex 14,13  loch. 13 E dix Moysès [*]: –No us  vullau tembre, i stau e vejau las grans  
Ex 20,20  20 E dix Moysès al poble: –No us  vullau tembre; Déu vench per ço que us  
Lv 11,43 ·n menges, car abominable és. 43 No  vullau menyspresar las vostres ànimas ni  
Lv 20,23  què deveu intrar e habitar. 23 No  vullau anar en los furs de las nacions las 
Lv 7,10  serà del sacerdot qui ho ofer; 10  vulle’s que sia ab oli untat o mesclat o  
Ex 13,2 los primers fills que han uberta la  vulva en los fills d’Irrael, axí de  
Ex 34,19  messas [*]. 19 »Tot ço que obra la  vulva del linatge masculí serà meu; de  
Ex 5,14  no compliu la masura de las teulas  vuy e ayir axí com primerament? 15 E  
Ex 10,6 despuxs que nasquéran tro al die de  vuy.” E girà’s Farahó e no’ls escoltà. E 
Ex 13,3  loch en mà fort, que no mengeu  vuy pa levat. 4 E †axit† lo mes de las  
Ex 14,13  coses de nostro Senyor que ferà  vuy, car los de Egipte qui ara veheu jamés 
Ex 16,23  ço que haveu a fer demà feu-ho  vuy, e ço que deveu cuynar demà cuynau-  
Ex 16,23  que deveu cuynar demà cuynau-ho  vuy, e tot l’alre stojau-ho tro al  
Ex 16,25  verma. 25 E dix Moysès: –Menjau  vuy aquell, car dissapte és de nostro  
Ex 16,25 de nostro Senyor. No’n trobarà hom  vuy al camp. 26 VI dies ne haveu cullit,  
Ex 19,10  -li: –Vé al poble e sacrifíchan  vuy e demà, e renten lurs vestidures, 11 e 
Ex 34,11  11 »E guarda tot ço que jo t’he  vuy manat. Jo gitaré vuy devant ta cara lo 
Ex 34,11  que jo t’he vuy manat. Jo gitaré  vuy devant ta cara lo amoreu e cananeu e  
Lv 9,4 oferreu cèmola mesclada ab oli, car  vuy aparrà a nós Déu.” 5 E aportaren totas 
Lv 10,19 cridaren a mi e mengé del sacrifici  vuy si plau devant los ulls de Déu. 20 E  
Ex 32,29  milia hòmens. 29 E dix Moysès:  –Vuy haveu concegrades vostres mans a  
Lv 10,19  a mi. 19 E respòs Aron a Moysès:  –Vuy és ofert lo sacrifici per peccat e lo 
Ex 10,28  –Pertex-te de mi. Guarde’t que  vuymés no veges la mia cara, que en aquell 
Ex 10,29  sia com has parlat. No veuré de  vuymés la tua cara. 11,Tit Capítol XV 1 E  
Ex 5,7  die a sos majorsdòmens [*]: 7  –Vuymés no doneu palla al poble a fer las  
Ex 9,28  e la pedra, e lexar-vos-he.  Vuymés no m’hich stigau. 29 E dix Moysès: 
Lv 12,3  de las mèstrues; 3 e en lo die  vuytè sia circuncís l’infant. 4 Ella  
Lv 14,10  e las vestidures. 10 »E en lo die  vuytè prenga II anyells nèdeus e una  
Lv 22,27  mamellas de lur mare, e en lo die  vuytè d’equí avant seran bons a oferir al 
Ex 7,16 no ho volguist fer tro ara. Capítol  X 17 »Açò diu nostro Senyor: “En açò  
Ex 18,21  de C, e altres de L, e altres de  X, 22 qui jutgen lo poble tostemps, e las  
Ex 18,25  e los altres de L, e los altres de  X, 26 qui jutjaven lo poble tostemps, e  
Ex 26,1 XXXI 1 »Lo tabernacle axí serà fet:  X cortinas de bis retort, e jacint e  
Ex 26,16  fust de setim, 16 que cascuna haja  X colzades de longuesa, e de altesa una  
Ex 27,12  seran las tendas per L colzos, e  X colones e atrestants fondaments. 13 E l’ 
Ex 34,28  no begué, e scriví en las taulas  X paraulas de covinensa. 29 E quant Moysès 
Ex 36,8  a complir la obre del tabernacle,  X cortines de bis retort e de jacint e de  
Ex 36,21  de setim; 21 e la una taula havia  X colzos de lonch, e de ample havia I  
Ex 38,12  ponent havia tendas de L colzos, e  X colonas de aram ab lurs vazos, e los  
Lv 10,Tit se sobre lurs cares. 10,Tit Capítol  X 1 E Nadab e Abiüd, fills de Aron,  
Lv 26,26  lo bastó del pa vostro axí que  X fembras seran en I forn coent los pans e 
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Lv 27,5 mascle derà XX cicles, e la fembra,  X. 6 E si és de I mes tro a V anys, lo  
Lv 27,7 mascle derà XV cicles, e la fembra,  X. 8 E si seran pobres que no puguen star  
Ex 12,3  fills de Yrrael e dieu-los: “Al  Xèn die de aquest mes cascú pendrà un  
Ex 12,6  cabrit. 6 E stojar-l’heu tro al  Xèn die de aquest mes, e sacrificar-l’  
Lv 16,29  perdurable: en lo mes VIIè, en lo  Xèn die del mes, afligireu vostres ànimas, 
Ex 25,19  altre part de l’oracle; 19 lo un  xerubín serà en l’un costat, e l’altre,  
Ex 25,18  ample I colzo e mig. 18 E feràs II  xerubins d’or de la una e de l’altre  
Ex 25,22  ço és a saber, enmig de II  xerubins qui seran sobre la archa del  
Ex 28,25 lo strem de aquellas cadenas als II  †xerubins† en la un e l’altre costat del  
Ex 37,7  de un colzo e mig d’ample, 7 e II  xerubins d’or [*], que posà a la una part 
Ex 8,Tit  los flums de Egipte. 8,Tit Capítol  XI 1 E dix nostro Senyor a Moysès: –Entra  
Ex 26,7  un tabernacle se fasse. 7 »E feràs  XI cortines o sagues de salici per cobrir  
Ex 36,14 ’n fos fet un tabernacle. 14 E féu  XI sagues de pèlls de cabre e cobrí lo  
Lv 11,Tit rabé la satisfacció. 11,Tit Capítol  XI 1 E parlà nostro Senyor a Moysès e Aron 
Ex 8,31  que no n’hi romàs neguna. Capítol  XII 32 Fou agreujat lo cor de Farahó, axí  
Ex 15,27 27 E vinguéran en Helim, a on havia  XII fonts d’aygüe e LXX palmers, e anaren 
Ex 24,4  e edifichà altar al [*] munt, e  XII títols hi mès per los XII trips. 5 E  
Ex 24,4  munt, e XII títols hi mès per los  XII trips. 5 E manà als jóvens dels trips  
Ex 24,5 ociéran hòstias passífiques, ço és,  XII vadells. 6 E Moysès pres †las  
Ex 28,21  cade pedra serà entratellada per  XII noms, per los XII trips. 22 E feràs en 
Ex 28,21  entratellada per XII noms, per los  XII trips. 22 E feràs en lo recional  
Ex 39,14  or per lurs órdens. 14 E aquestas  XII pedres éran entratellades per los XII  
Ex 39,14  pedres éran entratellades per los  XII noms dels fills de Yrrael [*]. 15 E  
Lv 12,Tit  e què deveu lexar. 12,Tit Capítol  XII 1 E parlà nostro Senyor Déu a Moysès  
Lv 24,5  »E pendràs cèmola e couràs d’ella  XII pans, cascú de II desenes, 6 dels  
Ex 9,21  als camps e las bísties. Capítol  XIII 22 E dix nostro Senyor a Moysès:  
Lv 13,Tit  e axí serà mundade. 13,Tit Capítol  XIII 1 E parlà nostro Senyor a Moysès e  
Ex 10,Tit  per mà de Moysès. 10,Tit Capítol  XIIII 1 E dix nostro Senyor a Moysès:  
Lv 14,Tit mundar o condempnar. 14,Tit Capítol  XIIII 1 E parlà nostro Senyor Déu a Moysès 
Ex 12,18  perdurable. 18 Lo primer mes, al  XIIIIèn die del mes, al vespre, menjareu  
Lv 23,5  lur temps: 5 »En lo mes primer, lo  XIIIIèn die del mes en lo vespre, és la  
Lv 26,8  ells, e C de vosaltres perseguiran  XM dels stranys, e cauran vostros enamichs 
Ex 11,Tit  vuymés la tua cara. 11,Tit Capítol  XV 1 E dix nostro Senyor a Moysès: –Encara 
Ex 38,14 de las quals havia, a l’un costat,  XV colonas de III colzos a l’entrant del  
Ex 38,15 del tabernacle, 15 e [*] havia-hy  XV [*] tendas e III colonas e atrestants  
Lv 15,Tit  és munde o inmunde. 15,Tit Capítol  XV 1 E parlà nostro Senyor Déu a Moysès e  
Lv 23,39  donau a nostro Senyor. 39 »E en lo  XV die del mes setè, com vosaltres  
Lv 27,7  de XXXX anys amunt, lo mascle derà  XV cicles, e la fembra, X. 8 E si seran  
Lv 23,6  és la Pascha del Senyor. 6 En lo  XVè die d’aquell matex mes és la  
Ex 16,1 Sur, qui és entre Helim e Sinaý, al  XVèn die del segon mes que axiren de  
Lv 23,34  d’Irrael e digues-los que en lo  XVèn die de aquest mes cetè seran las  
Ex 12,Tit  Yrrael de sa terra. 12,Tit Capítol  XVI 1 E nostro Senyor dix a Moysès e Aron  
Ex 36,30  taulas fossen ensemps e haguéssan  XVI bases d’argent, ço és a saber, II  
Lv 16,Tit que jauhen ab ellas. 16,Tit Capítol  XVI 1 E parlà nostro Senyor a Moysès aprés 
Ex 13,Tit  per lurs companyes. 13,Tit Capítol  XVII 1 E parlà lo Senyor a Moysès e dix: 2 
Lv 17,Tit Senyor Déu a Moysès. 17,Tit Capítol  XVII 1 E parlà nostro Senyor a Moysès  
Ex 14,Tit  lo poble de Yrrael. 14,Tit Capítol  XVIII 1 E parlà nostro Senyor a Moysès e  
Lv 18,Tit  la sua iniquitat. 18,Tit Capítol  XVIII 1 E parlà nostro Senyor Déu a Moysès 
Ex 14,14  e vosaltres callareu. Capítol  XVIIIIº 15 Dix nostro Senyor a Moysès:  
Lv 19,Tit  Senyor Déu vostro. 19,Tit Capítol  XVIIIIº 1 E parlà nostro Senyor a Moysès  
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Ex 15,Tit  lo seu servidor. 15,Tit Capítol  XX 1 Adonchs cantà Moysès als fills d’  
Ex 26,18  seran aparellades. 18 E hauran  XX colzades al costat qui s’enclina ves  
Ex 26,20  qui s’enclina ves aguiló haurà  XX taules 21 qui hauran XXXX fundements d’ 
Ex 27,10  tindrà C colzos de lonch, 10 e  XX colones ab atrestants fonaments de  
Ex 27,11  tendas en longuesa de C colzos, e  XX colonas, e los fonaments de aram, e los 
Ex 27,16  del palau ferà hom tendes de  XX colzos, de jacint e de porpre e de cotó 
Ex 30,13 lo nom: la meytat de I sicle [*] ha  XX malles; la meytat del sicle serà oferta 
Ex 30,14  14 Qui és degut al nombre de  XX anys del poble derà preu. 15 Lo rich no 
Ex 36,23  taulas del tabernacle. 23 E havia  XX taulas envés migdie, 24 ab XXXX vazos  
Ex 36,25  qui guardava ves aguiló, féu  XX taulas 26 ab XXXX vazos d’argent, II  
Ex 38,18 vermelló e de bis retort, qui havia  XX colzos de lonch e d’alt V colzos,  
Ex 38,25 fou ofert de aquells que [*] havían  XX anys [*], e éran DCIIIMDL armats. 26 E  
Lv 20,Tit  Senyor Déu vostro. 20,Tit Capítol  XX 1 E parlà nostro Senyor Déu a Moysès  
Lv 27,3  sots stimació: 3 Si serà mascle de  XX fins en XXXX anys, donerà L sicles d’  
Lv 27,5 ’n XXX. 5 E si serà de V anys tro a  XX, lo mascle derà XX cicles, e la fembra, 
Lv 27,5  de V anys tro a XX, lo mascle derà  XX cicles, e la fembra, X. 6 E si és de I  
Lv 27,25  del santuari. Sia pesat lo cicle a  XX malles. 26 »Los primers nats que  
Ex 16,1  mes que axiren de Egipte. Capítol  XXI 2 Tot lo poble de Yrrael murmurava  
Lv 21,Tit  sia sobre ells. 21,Tit Capítol  XXI 1 E dix nostro Senyor Déu a Moysès:  
Ex 12,18  vespre, menjareu pa alís, e [*] al  XXIèn die de aquell mes, al vespre. 19 Per 
Ex 17,Tit  sdevenidores. Ex 17,Tit Capítol  XXII 1 Tota la moltitut dels fills de  
Lv 22,16 lo Senyor que us santifich. Capítol  XXII 17 E parlà nostro Senyor Déu a Moysès 
Ex 18,Tit  totas generacions. 18,Tit Capítol  XXIII 1 Quant hach oÿt Getró, sacerdot de  
Ex 32,28  de Moysès, e moriren en aquell die  XXIII milia hòmens. 29 E dix Moysès: –Vuy  
Lv 23,8 servil no serà feta en ell. Capítol  XXIII 9 E parlà nostro Senyor a Moysès  
Ex 19,Tit [*] en la sua terra. 19,Tit Capítol  XXIIII 1 E al tercer mes quant fou axit  
Lv 24,Tit  de nostro Senyor. 24,Tit Capítol  XXIIII 1 E dix nostro Senyor Déu a Moysès: 
Ex 20,Tit comptà’ls-ho tot. 20,Tit Capítol  XXV 1 E parlà nostro Senyor totas aquestas 
Lv 25,Tit  manat a Moysès. 25,Tit Capítol  XXV 1 E parlà nostro Senyor Déu a Moysès  
Ex 21,Tit  vista.” 21,Tit Capítol  XXVI 1 »Aquests són los judicis que’ls  
Lv 26,Tit  Egipte en mà fort. 26,Tit Capítol  XXVI 1 »Jo sóm lo Senyor Déu vostro. No  
Ex 22,Tit  lo cos entrega. 22,Tit Capítol  XXVII 1 E si negú furta bou o ovella e la  
Lv 27,Tit  munt de Sinaý [*]. 27,Tit Capítol  XXVII 1 E parlà nostro Senyor Déu dient a  
Ex 23,Tit -la-heu als cans. 23,Tit Capítol  XXVIII 1 »No rebràs veu de monsónega ni  
Ex 26,2  2 La longuesa de una cortina haurà  XXVIII colzades [*]; de una masura seran  
Ex 36,9 [*]. 9 E una cortina havia de lonch  XXVIII colzos, e d’alt IIII; una masura  
Ex 38,24  santuari qui fou ofert als dons,  XXVIIII besants e DCCXXX sicles a la  
Ex 24,Tit  seria gran scàndol. 24,Tit Capítol  XXVIIIIº 1 E a Moysès dix así matex:  
Ex 18,21 d’ells los uns que sían senyors de  XXX, los altres de C, e altres de L, e  
Ex 18,25 ’ls prínceps del poble, los uns de  XXX, e los altres de C, e los altres de L, 
Ex 21,32 si és vell servent o serventa, darà  XXX besants de argent al senyor, e lo bou  
Ex 25,Tit  dies e XXXX nits. 25,Tit Capítol  XXX 1 E parlà nostro Senyor a Moysès e  
Ex 26,8  longuesa la una saga †obra† haurà  XXX colzades, e d’ample IIII; e serà  
Ex 36,15  15 Una saga havia de lonch  XXX colzos, e d’ample IIII; totas éran de 
Lv 27,4  4 e si és fembra, donerà’n  XXX. 5 E si serà de V anys tro a XX, lo  
Lv 27,16 stimat lo preu: si ferà sembrade de  XXX muigs d’ordi, la terra vendràs per L  
Ex 26,Tit  munt és demostrat. 26,Tit Capítol  XXXI 1 »Lo tabernacle axí serà fet: X  
Ex 27,Tit  fonaments de aram. 27,Tit Capítol  XXXII 1 »E feràs l’altar de fust de  
Ex 28,Tit  fills d’Irrael. 28,Tit Capítol  XXXIII 1 »E ajustaràs a tu Aron, ton  
Lv 12,4 la sanch de la sua purifichació per  XXXIII [*], e no toch en neguna cose  
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Ex 29,Tit sament aprés d’ell. 29,Tit Capítol  XXXIIII 1 »Mas açò feràs quant sían  
Ex 30,Tit  Senyor Déu d’ells. 30,Tit Capítol  XXXV 1 »E feràs altar a sacrificar la  
Ex 30,16 mercè a las ànimas d’ells. Capítol  XXXVI 17 E parlà nostro Senyor a Moysès e  
Ex 31,Tit  dels seus pobles. 31,Tit Capítol  XXXVII 1 E parlà nostro Senyor a Moysès e  
Ex 32,Tit  ab lo dit de Déu. 32,Tit Capítol  XXXVIII 1 E viu lo poble que Moysès sa  
Ex 33,Tit vadell que féu Aron. 33,Tit Capítol  XXXVIIIIº 1 Parlà nostro Senyor a Moysès e 
Ex 16,35  fills de Yrrael menjaren magna per  XXXX anys tro que vinguéran en la terra  
Ex 24,18  [*] e pujà al munt, e stech allí  XXXX dies e XXXX nits. 25,Tit Capítol XXX  
Ex 24,18  al munt, e stech allí XXXX dies e  XXXX nits. 25,Tit Capítol XXX 1 E parlà  
Ex 26,19  ves migdie, 19 en què scamparàs  XXXX fundements d’argent per ço que II  
Ex 26,21  haurà XX taules 21 qui hauran  XXXX fundements d’argent, e II fundaments 
Ex 27,14 L colzos, 14 en què haurà tendes de  XXXX colzos [*]. 15 [*] e III colones e  
Ex 34,Tit  veura no la poràs. 34,Tit Capítol  XXXX 1 »Despuys [*] talla II taulas de  
Ex 34,28 stigué allí Moysès ab nostro Senyor  XXXX dies e XXXX nits, que pa no menjà ni  
Ex 34,28 ab nostro Senyor XXXX dies e  XXXX nits, que pa no menjà ni aygüe no  
Ex 36,24 havia XX taulas envés migdie, 24 ab  XXXX vazos d’argent, e II vazos havia  
Ex 36,26  ves aguiló, féu XX taulas 26 ab  XXXX vazos d’argent, II vazos per cascuna 
Lv 27,3  3 Si serà mascle de XX fins en  XXXX anys, donerà L sicles d’argent a la  
Lv 27,7  V cicles, e la fembra, III. 7 E de  XXXX anys amunt, lo mascle derà XV cicles, 
Ex 35,Tit com parlava ab ells. 35,Tit Capítol  XXXXI 1 E quant fou ajustada tota la  
Ex 36,Tit  [*] que tròpien. 36,Tit Capítol  XXXXII 1 E [*] Bezelael e Holiap, hòmens a 
Ex 37,Tit d’aquellas de aram. 37,Tit Capítol  XXXXIII 1 E féu Bezelael archa del fust de 
Ex 38,Tit  cose de †punyent†. 38,Tit Capítol  XXXXIIII 1 E féu altar de holocaust de  
Ex 39,Tit  e del palau engir. 39,Tit Capítol  XXXXV 1 Mas de jacint e de porpre e de  
Ex 40,Tit  acabada, beneý’ls. 40,Tit Capítol  XXXXVI 1 E parlà nostro Senyor a Moysès e  
Lv 25,8  vegades VII, que tots ensemps fan  XXXXVIIIIº anys, 9 e feràs cornar la  
Lv 18,21  la tua sament [*] concegrada a la  ýdola de Moloch, per ço que no ensutzes lo 
Lv 19,4  Déu vostro. 4 »No us convertiau a  ýdola ne us fassau déus fonadissos a  
Lv 20,2  si algú derà de la sua sament a la  ýdola de Moloch, de mort morrà; e lo poble 
Ex 34,13  ares e trencha lurs ymatges e lurs  ýdolas. 14 »No vullas adorar déus stranys. 
Lv 26,1  Déu vostro. No fessau a vosaltres  ýdolas ni entretallaments, ni vadells no  
Lv 17,7  de totas las coses a las  ýdoles ab las quals són stats  
Lv 26,30  en terra las ymatges de vostres  ýdoles, e haurà vós en oy la mia ànima, 31 
Lv 3,15  qui és sobre aquells prop de la  ylada, e tot lo grex de dins, 16 pendrà lo 
Lv 4,9 II lombles e la tela [*] prop de la  ylada, e del fetge, e totas coses, 10 axí  
Ex 20,4 déus stranys devant mi. 4 »No faces  ymatge en tota semblansa qui és en lo cel  
Ex 23,24  las destruyràs e trencharàs las  ymatges. 25 E servireu a nostro Senyor  
Ex 34,13  destroex lurs ares e trencha lurs  ymatges e lurs ýdolas. 14 »No vullas  
Ex 34,15  ab lurs déus e hauran adorat lurs  ymatges e menigs de lurs sacrificis, 16 ni 
Ex 34,16  ab lurs déus e hauran adorat lurs  ymatges, no ensutzen tos fills. 17 »No  
Lv 26,30 vostras altesas e trencharé vostres  ymatges, e cauran en terra las ymatges de  
Lv 26,30  ymatges, e cauran en terra las  ymatges de vostres ýdoles, e haurà vós en  
Ex 6,5  en què foren ells stranys. 5  Yo oyí lo gemagament dels fills de Yrrael  
Lv 18,4  meus manaments, e anau en aquells.  Yo sóm Déu vostro. 5 »Guardau las mias  
Lv 18,5  que fan l’hom viure en aquells.  Yo sóm lo Senyor Déu. 6 »Negun hom no s’  
Lv 26,45  las gents per ço que fos lur Déu.  Yo sóm lo Senyor Déu. Aquests són los  
Ex 23,20  20 »Jo’t trematré mon àngel, e  yrà devant tu [*]. 21-22 [*] 23 »[*] e  
Ex 32,11 Senyor Déu e deya: –Senyor, per què  yrexs la tua fortsa quantre lo teu poble  
Ex 1,1  Aquests són los noms dels fills de  Yrrael qui entraren en Egipte ab Jacob, e  
Ex 1,7 tot aquell parentiu, 7 los fills de  Yrrael cresquéran e multiplicaren fort  
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Ex 1,9 poble: –Veus lo poble dels fills de  Yrrael és molt e més que nós. 10 Veniu  
Ex 1,13  havían aÿrats los fills de  Yrrael, i [*] scarnien-los 14 e aduyen  
Ex 2,25  ab Jacob, 25 e guardà los fills de  Yrrael e desliurà’ls. 3,Tit Capítol quart 
Ex 3,9 e gerbuzeu. 9 Lo crit dels fills de  Yrrael és vengut a mi, e viu lur aflicció  
Ex 3,10  lo meu poble, ço és, los fills de  Yrrael, de la terra de Egipte. 11 E dix  
Ex 3,11  al rey Farahó e traga los fills de  Yrrael de Egipte? 12 E dix Déu: –Jo seré  
Ex 3,13  –Vet que jo iré als fills de  Yrrael e dir-los-he: “Lo Déu de  
Ex 3,15 [*] 15 [*] –Axí diràs als fills de  Yrrael: “Lo Senyor Déu de vostres pares,  
Ex 3,16  Vé e ajusta tots los pus vells de  Yrrael, e diràs: “Lo Senyor Déu de vostres 
Ex 3,18  e intraràs tu e los pus vells de  Yrrael al rey de Egipte, e dir-li-has: 
Ex 4,22  “Açò diu Déu: Lo meu fill primer  Yrrael és. 23 Jo lex a mon fill que’m  
Ex 5,1  -li: –Açò diu lo Senyor Déu de  Yrrael: “Lexa mon poble que’m sacrifich  
Ex 5,2  és Senyor, que oja ta veu, que lex  Yrrael? No conech nostro Senyor, ni no  
Ex 5,2  conech nostro Senyor, ni no lexaré  Yrrael. 3 E diguéran: –Lo Déu dels hebreus 
Ex 6,5  Yo oyí lo gemagament dels fills de  Yrrael perquè los egipcians los apremían,  
Ex 6,6  6 E per ço digues als fills de  Yrrael: “Jo sóm Senyor qui us desliuraré  
Ex 6,11  Egipte, que lex anar los fills de  Yrrael de sa terra. 12 E respòs Moysès  
Ex 6,14  qui foren los primers fills de  Yrrael foren: Enoch e Calvesron e Carní.  
Ex 6,26  Senyor que tregués los fills de  Yrrael de la terra de Egipte per lurs  
Ex 7,4  host e lo meu poble, los fills de  Yrrael, per grans juýs, 5 [*] stesa la mia 
Ex 7,5 sobre Egipte, e trauré los fills de  Yrrael del mig d’ells. 6 E féu Moysès e  
Ex 9,6 dels egipcians, e de las bísties de  Yrrael neguna no’n morí. 7 E tramès-hi  
Ex 9,7  de morta de aquellas que possaÿa  Yrrael. E fou agreujat lo cor de Farahó e  
Ex 9,26  de Jassen a on éran los fills de  Yrrael. 27 E tramès Farahó a Moysès e  
Ex 9,35  endureÿt, e no lexà los fills de  Yrrael, axí com Déu havia manat per mà de  
Ex 10,20  de Farahó, e no lexà los fills de  Yrrael. 21 E dix nostro Senyor a Moysès:  
Ex 11,2  2 Digues, donchs, als fills de  Yrrael, que l’hom deman a son amich, e la 
Ex 11,4  poble. 4 E dix Moysès als fills de  Yrrael: –Açò dix Déu a mi: “Anit entrerà  
Ex 11,7 aytal ne haurà 7 entre los fills de  Yrrael, ne no ledrerà cha, d’hom tro sus  
Ex 11,10  [*] e no lexà anar los fills de  Yrrael de sa terra. 12,Tit Capítol XVI 1 E 
Ex 12,3  Parlau a la companya dels fills de  Yrrael e dieu-los: “Al Xèn die de aquest 
Ex 12,6  ha tota la moltitut dels fills de  Yrrael al vespre. 7 E pendran de la sua  
Ex 12,15  pa levat, aquella ànima parirà de  Yrrael, del primer die tro al setè. 16 Lo  
Ex 12,19  la sua ànima perrà de la casa de  Yrrael, axí de los stranys com dels  
Ex 12,21 21 E apellà Moysès los [*] fills de  Yrrael e dix-los: –Anau e preneu una  
Ex 12,27  quant passà per las cases [*] de  Yrrael en Egipte e ferí los egipcians e  
Ex 12,28 ’s e aorà. 28 E axíran los fills de  Yrrael [*] axí com havia manat nostro  
Ex 12,31 meu poble, vosaltres e los fills de  Yrrael, e anau-vos-en [*]; 32 e preneu 
Ex 12,40  40 Lo star que féran los fills de  Yrrael en Egipte fóran CCCCXXX anys; 41 e  
Ex 12,42  nit dèvan guardar [*] los fills de  Yrrael en lurs generacions. 43 E dix  
Ex 12,47  47 »Tota la companya dels fills de  Yrrael farà açò. 48 E si negun palegrí vol 
Ex 12,51  tregué nostro Senyor los fills de  Yrrael de la terra de Egipte ab la sua  
Ex 13,19 ço com havia conjurats los fills de  Yrrael e dix: «Déu vos vesitarà; portau- 
Ex 13,22  de foch, devant tot lo poble de  Yrrael. 14,Tit Capítol XVIII 1 E parlà  
Ex 14,2 Moysès e dix: 2 –Parla als fills de  Yrrael que s’entórnan albergar dellà la  
Ex 14,3  3 Car Farahó dirà dels fills de  Yrrael: “Costrets són en lo desert e la  
Ex 14,5  –¿Per què volguem que lexàssem  Yrrael que no’ns servís? 6 E pres la sua  
Ex 14,8  de Egipte, e encalsà los fills de  Yrrael; e ells éran-na axits en alta mà. 
Ex 14,15 Per què crides? Digues als fills de  Yrrael que se’n vagen, 16 e tu leva la  
Ex 14,19  qui anava devant las albergades de  Yrrael. E anava ab ells ensemps una  
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Ex 14,25 E diguéran los egipcians: –Fugiam a  Yrrael, car nostro Senyor se combat per  
Ex 14,29 ells no’n romàs. 29 E los fills de  Yrrael anaven per mig de la mar en sech, e 
Ex 16,2  Capítol XXI 2 Tot lo poble de  Yrrael murmurava quantre Moysès e Aron  
Ex 16,6  Moysès e Aron a tots los fills de  Yrrael: –Al vespre sabreu que nostro  
Ex 16,9  a l’ajustament dels fills de  Yrrael: “Acostau-vos devant nostro  
Ex 16,10  a tota la companya dels fills de  Yrrael, reguardaren al desert, e la glòria 
Ex 16,12  he las murmuracions dels fills de  Yrrael. Parla-los: “Al vespre menjareu  
Ex 16,15 quant ho haguéran vist los fills de  Yrrael diguéran [*], que vol dir: «Què és  
Ex 16,17  17 E féran-ho axí los fills de  Yrrael e culliren-na, uns més e altres  
Ex 16,35  stojada. 35 E los fills de  Yrrael menjaren magna per XXXX anys tro  
Ex 17,1  1 Tota la moltitut dels fills de  Yrrael anaren al desert de Sím per lurs  
Ex 17,5  lo poble e pren ab tu los fills de  Yrrael, e la verga ab què ferist lo flum  
Ex 17,6 -ho Moysès axí devant los vells de  Yrrael, 7 e apellà lo nom de aquell loch  
Ex 17,8  vench Amalech e combaté’s quantre  Yrrael en Refizim. 9 E dix Moysès a Josuè: 
Ex 17,11  Moysès levava las mans, vensia  Yrrael, e si un poch las baxava, Amalech  
Ex 18,1  fet nostro Senyor a Moysès e a  Yrrael son poble, per ço car nostro Senyor 
Ex 18,1 per ço car nostro Senyor havia tret  Yrrael de Egipte, 2 pres Sephorà muller de 
Ex 18,8  fet [*] als egipcians per amor de  Yrrael, e tot lo treball que li sdevench  
Ex 18,9  tots los béns que Déu havia fets a  Yrrael, per ço car lo havia tret de la mà  
Ex 18,12  Aron e tots los vells de  Yrrael que menjassen pa devant Déu. 13 E  
Ex 18,25  25 e trià hòmens nobles de tot  Yrrael, e stablí’ls prínceps del poble,  
Ex 19,1  1 E al tercer mes quant fou axit  Yrrael de la terra de Egipte [*] venguéran 
Ex 19,2  en aquell loch, e aquí fichà  Yrrael sas tendas de la regió del munt. 3  
Ex 19,6  paraulas que parlaràs als fills de  Yrrael. 7 E vench Moysès e apellà los  
Ex 20,22  a Moysès: –Açò diràs als fills de  Yrrael: “Vosaltres haveu vist que Déu del  
Ex 24,9 e Nadap e Abiüd e LXX dels vells de  Yrrael, 10 e viren lo Déu de Yrrael, e  
Ex 24,10  de Yrrael, 10 e viren lo Déu de  Yrrael, e staven sots sos peus, quax obra  
Ex 24,11  luny s’éran partits dels fills de  Yrrael, e mès la sua mà e veeren Déu e  
Ex 24,12 per ço que’ls ensenys als fills de  Yrrael. 13 E levaren-se Moysès e Josuè  
Ex 24,17  sobre lo munt devant los fills de  Yrrael. 18 E intrà Moysès [*] e pujà al  
Ex 27,20  del palau. 20 »E mana als fills de  Yrrael que t’aporten oli de olives pur,  
Ex 28,1  ab sos fills del mig dels fills de  Yrrael, Aron, Nadap, Abiüd e Aletzàs e  
Ex 28,9  en aquellas los noms dels fills de  Yrrael, 10 VI noms en una e VI en altre,  
Ex 28,11  -has per los noms dels fills de  Yrrael [*]. 12 E [*] en la un e en l’  
Ex 28,12  al sobremuscle dels fills de  Yrrael, e port Aron los lus noms devant  
Ex 28,21  21 E hauran los noms dels fills de  Yrrael; cade pedra serà entratellada per  
Ex 28,29 portarà Aron los noms dels fills de  Yrrael en lo reonal dels judicis sobre son 
Ex 28,30  e porterà lo judici dels fills de  Yrrael en son pits devant nostro Senyor  
Ex 28,38 oferran e sacrificaran los fills de  Yrrael en tots sos dons. E serà la làmina  
Ex 29,28  per dret perdurable als fills de  Yrrael, car primers són e comensament de  
Ex 29,30 per ella serà stablit dels fills de  Yrrael, e entre al tabernacle del  
Ex 29,43  43 E allí manaré los fills de  Yrrael e serà santificat l’altar en la  
Ex 29,45  45 E seré enmig dels fills de  Yrrael e saré lur Déu, 46 e sebran que jo  
Ex 30,12  aportada la suma dels fills de  Yrrael, segons lo nombre doneran cascú lo  
Ex 30,16  16 E l’haver cullit dels fills de  Yrrael liureràs en usos del tabernacle del 
Ex 31,17  és perdurable 17 entre mi e los de  Yrrael, e senyal perdurable entre mi e  
Ex 32,4  na un vadell. E digué lo poble: –O  Yrrael, aquests són los teus déus, qui’t  
Ex 32,8 adorat e sacrifichat, e han dit: “O  Yrrael, aquest és lo teu déu qui’t tregué 
Ex 32,20  e donà’n a beura als fills de  Yrrael. 21 E dix a Aron: –Què’t féu  
Ex 32,27  los: –Açò diu nostro Senyor Déu de  Yrrael: “Pos lo baró lo cultell sobre la  
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Ex 33,5  a Moysès: –Parla als fills de  Yrrael: Poble és de dur cap. Una vegada  
Ex 33,6  ’t faré. 6 E posaren los fills de  Yrrael lurs ornaments del munt de Horep. 7 
Ex 34,27  jo he promesa ma ajuda a tu e a  Yrrael. 28 E stigué allí Moysès ab nostro  
Ex 34,30  de Déu. 30 E vaéran Aron e los de  Yrrael la cara de Moysès cornuda, teméran  
Ex 34,32  venguéran a ell tots los fills de  Yrrael e manà’ls tot ço que havia oÿt de  
Ex 35,1  tota la companya dels fills de  Yrrael, dix-los: –Aquestas coses són que 
Ex 35,4  a tota la companya dels fills de  Yrrael: –Aquesta és la paraula que manà  
Ex 35,20  tota la moltitut dels fills de  Yrrael devant Moysès, 21 e oferí fort  
Ex 35,29  per Moysès, e tots los fills de  Yrrael sacrificaren a nostro Senyor de  
Ex 35,30  30 E dix Moysès als fills de  Yrrael: –Nostro Senyor ha apellat del nom  
Ex 36,3  ’ls tots los dons dels fills de  Yrrael. E com ells stiguéssan tot die en  
Ex 39,6  de gemes dels noms dels fills de  Yrrael, 7 e posà-las al costat del  
Ex 39,7  en remembrament dels fills de  Yrrael, axí com ho manà Déu a Moysès. 8 E  
Ex 39,14  per los XII noms dels fills de  Yrrael [*]. 15 E feren en lo reonal  
Ex 39,31 del testimoni. E féran los fills de  Yrrael tot ço que Déu havia manat a  
Ex 39,42  fills. 42 E oferiren los fills de  Yrrael axí com havia manat nostro Senyor  
Ex 40,34  tabernacle, e anaven los fills de  Yrrael per lurs companyes; 35 e si  
Lv 1,2  e dix-li: 2 –Parla als fills de  Yrrael e digues-los: »Home qui oferrà de 
Lv 4,2 Moysès e dix: 2 –Parla als fills de  Yrrael: »Ànima com peccarà per ignorància  
Lv 4,13  13 »Car si tota la coŀlecció de  Yrrael se ignorave e per ignorància ferà  
Lv 10,6 vostros frares e totas las cases de  Yrrael ploreran sobre lo cremament que  
Lv 10,11 munde, 11 e ensenyareu als fills d’ Yrrael tots los meus furs que ha parlats  
Lv 16,19 totas las inmundícies dels fills de  Yrrael. 20 »E aprés que haurà mundat lo  
Lv 16,21  totas las iniquitats dels fills de  Yrrael e totas las colpes e encara tots  
Lv 20,2  »[*] e dels stranys qui habiten en  Yrrael, si algú derà de la sua sament a la 
Lv 22,3  e que oferiren los fills de  Yrrael al Senyor al qual sia inmunde,  
Lv 22,18  diràs a ells e a tots los fills de  Yrrael: »Hom de la casa d’Irrael e dels  
Lv 22,32 sia santifichat enmig dels fills de  Yrrael, car jo sóm lo Senyor Déu que us  
Lv 23,42  per VII dies, e tot linatge qui és  Yrrael staran en las cabanas 43 per ço que 
Lv 24,10  que axí un fill de una fembra de  Yrrael, lo qual havia hagut de un home  
Lv 24,10 ’s en las albergades ab un home de  Yrrael. 11 E com blastomàs l’home lo nom  
Lv 25,55  »Car mos servents són los fills de  Yrrael, los quals jo aduguí de la terra de 
Ex 1,3  2 Rubèn, Simeon, Leví, Judà, 3  Ysacar, Zabulon, Neptalín, 4 Dan, Gad,  
Ex 2,24  que havia feta ab Abraam e ab  Ysach e ab Jacob, 25 e guardà los fills de 
Ex 3,6 de ton pare, Déu de Abraam e Déu de  Ysach e Déu de Jacob. E Moysès girà’s,  
Ex 3,15  pares, Déu de Abraam e Déu de  Ysach e Déu de Jacob, m’ha tremès a  
Ex 3,16 és aparagut, Déu de Abraam e Déu de  Ysach e Déu de Jacob, e dix: Jo vesitant  
Ex 4,5 és aparagut, Déu de Abraam e Déu de  Ysach e Déu de Jacob. 6 E dix [*] nostro  
Ex 6,3  Senyor 3 que apareguí a Abraam e a  Ysach e a Jacob en Déu totpoderós, en nom  
Ex 6,8 mà per ço que la donàs a Abraam e a  Ysach e a Jacob, e dar-la-us-he a  
Ex 32,13  13 e remembre’t de Abraam e de  Ysach e de Jacob, tos servents, a qui  
Lv 26,42  la qual afermé ab Abraam e ab  Ysach e ab Jacob, e remembrar-m’he de  
Ex 6,18  18 Los fills de Cahat: Ameran e  Ysuar e Efron e Oziel. E los anys de la  
Ex 6,21  CXXXVII anys. 21 E los fills de  Ysuar foren: Enapè e Zacrí e Coré. 22 E  
Ex 38,21  sirmònias dels diaques per mà de  Ytamar, fill del sacerdot Aron, 22 los  
Lv 10,6 parlà Moysès a Aron e a Eletzar e a  Ytamar, fills d’ell, e dix-los:  
Lv 10,12 parlà Moysès a Aron e a Eletzar e a  Ytamar [*], los quals éran romazos:  
Ex 12,33 ’ls que isqués lo poble de la terra  yvàs, car deya: «Tots morim!» 34 E aportà  
Ex 1,3  Simeon, Leví, Judà, 3 Ysacar,  Zabulon, Neptalín, 4 Dan, Gad, Asser e  
Ex 6,21 E los fills de Ysuar foren: Enapè e  Zacrí e Coré. 22 E los fills de Oziel  
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